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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2017. szeptember 28-án 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 218-245. 

rendelete: 25-27. 

 

NAPIRENDEK  
 

1. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 

2. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

 
3. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 

felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról 

 

4. Előterjesztés a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, 

vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint a járóbeteg szakellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról 

 

5. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz 

kapcsolódó feladat ellátási szerződésének módosításáról 

 

6. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2016. évi működési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról, illetve 2017. évi működési támogatásáról 

 

7. Előterjesztés a viziközmű rendszer 2018-2032 évi gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról 

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

9. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10. Előterjesztés a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

módosított 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatóról 

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról 
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13. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 

évi üzleti tervének módosításáról 

 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját 

tőke pozíciójának javításáról 

 

15. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

16. Előterjesztés Tiszavasvári Sportklub 2016. évi TAO támogatás önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

17. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat árajánlatairól 

 

18. Előterjesztés a mezei őrszolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról 

 

19. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi 

csatlakozásról 

 

20. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében 

elkészült munkálatok garanciális javításának elvégeztetéséről 

 

21. Előterjesztés forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről és leszereléséről 

 

22. Előterjesztés a költségalapú bérleti díjak mérsékléséről 

 

23. Előterjesztés Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről 

 

24. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről, megszüntetéséről  

 

25. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról 

 

26. Előterjesztés Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/1. szám alatti lakás megvételre történő 

felajánlásáról 

 

27. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződés 

módosítása 

 

28. Előterjesztés a TIVESZ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

29. Egyebek 

 

 

 

 

Készítette: Bodnár Anita  
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2017. szeptember 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi Mihály 

alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. 

Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián képviselők                                 
 

Távol maradt:     Balázsi Csilla, Szőke Zoltán képviselők                                 

                       

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Girus András osztályvezető, 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Kerekesné Lévai Erika 

Magyarországi Magiszter Alapítvány tagintézmény-vezető, Volosinóczki Béla Rehabilitációs Team 

Kft. ügyvezető, Erdei Kolett köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Kiss Brigitta köztisztviselő, 

Gáll Attila köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Köblös Máté köztisztviselő,   
 

Meghívottként távolt maradt: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gáll Antalné a 

Közétkeztetési Kft. ügyvezetője, Moravszki Zsoltné Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Dr. 

Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Czirjákné Szabó Erika Tiszavasvári Városi 

Kincstár gazdasági igazgató, Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. Módosító és pontosító 

javaslatot tett a kiküldött napirendekkel kapcsolatban. Javasolta egyebek napirendi pontként 

felvételre az „Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződés 

módosításáról”, illetve egyebek 2 napirendként pedig az „Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi 

Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról” szóló előterjesztések megtárgyalását. 

További javaslata volt a napirendek sorrendjét illetően, hogy a napirendek előtti két beszámolót 

követően a 7., 5., 10., 19. és 22. napirendi pontokkal kezdje meg az ülést a képviselő-testület, ezt 

követően pedig a meghirdetés sorrendjében haladjanak. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a napirendi 

pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontok tárgyalását. 

 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi pontokat az 

alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület: 

 

 

 

 

NAPIRENDEK   
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1. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 

2. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

 

3. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 

felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról 

 

4. Előterjesztés a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, 

vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint a járóbeteg szakellátás biztosítására 

kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról 

 

5. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz 

kapcsolódó feladat ellátási szerződésének módosításáról 

 

6. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2016. évi működési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról, illetve 2017. évi működési támogatásáról 

 

7. Előterjesztés a viziközmű rendszer 2018-2032 évi gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról 

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

9. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10. Előterjesztés a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

módosított 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatóról 

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról 

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 

évi üzleti tervének módosításáról 

 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját 

tőke pozíciójának javításáról 

 

15. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

16. Előterjesztés Tiszavasvári Sportklub 2016. évi TAO támogatás önrészének 

 felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

17. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat árajánlatairól 

 

18. Előterjesztés a mezei őrszolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról 
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19. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi 

csatlakozásról 

 

20. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében 

elkészült munkálatok garanciális javításának elvégeztetéséről 

 

21. Előterjesztés forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről és leszereléséről 

 

22. Előterjesztés a költségalapú bérleti díjak mérsékléséről 

 

23. Előterjesztés Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről 

 

24. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről, megszüntetéséről  

 

25. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról 

 

26. Előterjesztés Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/1. szám alatti lakás megvételre történő 

felajánlásáról 

 

27. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződés 

módosítása 

 

28. Előterjesztés a TIVESZ Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

29. Egyebek 
 

ZÁRT ÜLÉS 

 
30. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok 

értékesítéséről 

 

31. Előterjesztés Alföldi Róbert bérlő önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 

jogviszonyának folytatásáról 
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Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 

 Ssz.        

1. 
július 31. hétfő 

Magyar Államkincstár  

pályázati szerződés 

aláírása 

2.  augusztus 05. szombat Tiszavasvári Strandfürdő Hullámmedence átadása 

3. 

augusztus 07. hétfő 

Fogadónap   

4.  Lakossági Fórum 

HÉSZ módosítással 

kapcsolatban 

5. Ifjúsági Tábor megnyitó ünnepség 

Jobbik Magyarországért 

Mozgalom 

Szeretetszolgálat 

Alapítványa 

6. 
augusztus 09. szerda 

Tiszavasvári Városi Televízió Interjú 

7. Szabó András TIVA-Szolg Kft.   

8. augusztus 10. csütörtök Róka László  

MEGAKOM pályázattal 

kapcsolatban 

9. 

augusztus 17. csütörtök 

Rendkívüli Képviselő Testületi Ülés   

10. Bartókné Kecskés Leonóra tiszalöki lakos 

11. 

Moravszki Zsoltné EKA Óvoda 

intézményvezető   

12. augusztus 20. vasárnap Államalapítás ünnepe   

13. augusztus 21. hétfő Anyatejes táplálás Világnapi rendezvény  Városi Könyvtár 

14. augusztus 22. kedd Németh Zoltán tűzoltó parancsnok 

15. augusztus 29. kedd Kabay János Általános Iskola konyha átadása 

16. augusztsu 31. csütörtök Rendkívüli Képviselő Testületi Ülés   

17. szeptember 01. péntek Dr. Rojkó László 

Rojkó-Med Kft. 

ügyvezető 

18. 

szeptember 04. hétfő 

Fogadónap   

19. Tiszavasvári Városi Televízió  interjú 

20. Aleváné Siteri Éva 

Vasvári Hírmondó 

főszerkesztő 

21. 

szeptember 07. csütörtök 

Lakossági Fórum   

22. Gáll Antalné  

Tiszavasvári 

Közétkeztetési Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 

23. szeptember 12. kedd Budapest Elnökségi ülés 

 
szeptember 13. szerda 

Nácsa Balázs és Nagy Bálint Tiszavasvári Sportegyesület 

24. Terület-és Vidékfejlesztési Bizottság Ülése 

25. szeptember 14. csütörtök 

Dr. Rojkó László, Nácsáné dr. Kalán Eszter, Aleváné Siteri Éva és Dr. 

Éles Viktória közbeszerzési tanácsadó, a szakrendelővel kapcsolatos 

feladatok egyeztetése 

26. szeptember 18. hétfő 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna Kincstár vezető, Nácsa Balázs, László 

Zoltán, Lakatos Barnabás, a Lombik pályán lévő ingatlan 

hasznosításával kapcsolatban 

27. szeptember 19. kedd Rendkívüli Képviselő Testületi Ülés 

 

 szeptember 20. szerda 

Bánszki Lászlóné és Nácsa Balázs pályázati lehetőségekkel 

kapcsolatban 

28. Nácsa Balázs és Vig Csaba Váci Mihály Gimnázium pályázattal 
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kapcsolatban  

29. szeptember 21. csütörtök Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka 

30. szeptember 22. péntek 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna Kincstár 

vezető    

31. Volosinóczki Béla ügyvezető Rehabilitációs Team Kft. 

32. szeptember 27. szerda 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka, Dr. Rojkó László a Járóbeteg 

szakrendelővel kapcsolatosan 

 

 

A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két képviselő–testületi ülés 

között végzett munkájáról. 

 

 

 

 

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Juhász Mariann köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

4/2017. (I.26)  Kt. számú határozat 

14/2017. (I.26)  Kt. számú határozat 

79/2017. (IV.11) Kt. számú határozat 

80/2017. (IV.11) Kt. számú határozat 

81/2017. (IV.11)  Kt. számú határozat 

97/2017. (IV.27.) Kt. számú határozat 

109/2017. (V.18.) Kt. számú határozat 

171/2017.(VI.29.) Kt. számú határozat 

181/2017.(VII.27.)  Kt. számú határozat 

189/2017.(VII.27.) Kt. számú határozat 

190/2017.(VII.27.)  Kt. számú határozat 

191/2017.(VII.27.)  Kt. számú határozat 

192/2017.(VII.27.)  Kt. számú határozat 

193/2017.(VII.27.)  Kt. számú határozat 

198/2017. (VII.27.)  Kt. számú határozat 

199/2017. (VII.27.) Kt. számú határozat 
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202/2017.(VIII.17.)  Kt. számú határozat 

204/2017. (VIII.17.)  Kt. számú határozat 

208/2017. (VIII.17.)  Kt. számú határozat 

209/2017.(VIII.17.)  Kt. számú határozat 

210/2017.(VIII.17.) Kt. számú határozat 

212/2017.(VIII.31.) Kt. számú határozat 

213/2017.(VIII.31.)  Kt. számú határozat 

 

 

 
 

Tárgy: (3.np): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános 

Iskola, Középiskola és Szakiskola részére nyújtott felhalmozási célú 

támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2017.(IX.28.) Kt. számú 

határozata 
 

A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és  

Szakiskola részére nyújtott felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült pénzügyi 

beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter Alapítványi 

Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola (továbbiakban: Alapítvány) által elkészített, 

felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóval kapcsolatosan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

(továbbiakban: Alapítvány) felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült pénzügyi 

beszámolóját megtárgyalta, és azt a határozat mellékletében rögzítettek alapján elfogadja. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy az Alapítvány elnökét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

              Csombordi József kuratóriumi tag 
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Tárgy: (4np.): Előterjesztés a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, 

vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint a járóbeteg szakellátás 

biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Témafelelős szóbeli kiegészítése: 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Pontosító javaslata volt, hogy a határozatban és a határozat-tervezetben több helyen a szakorvosi 

óraszámok, szakorvosi és fogászati nem szakorvosi óraszámok megnevezéssel szerepelnek. Mivel a 

fogászati nem szakorvosi óraszámok már átcsoportosításra kerültek a szakorvosi óraszámokhoz, ezért 

a fogászati nem szakorvosi szövegrészt mindenhol kérte törölni. Ezen kívül a határozat-tervezet 2. 

mellékletét képezi a Rojkó-Med Kft.-vel kötendő feladat-ellátási szerződés, melynek az 1. pontjában 

szerepel a 2017. október 01. dátum, amelyet szintén kért törölni. Ez a forduló napot jelöli. A forduló 

nap mindenképpen a jogerős működési engedély megszerzése és a megkötött finanszírozási 

szerződés kezdő időpontja lesz. Ez optimális esetben lehet október 31. és november 01., amit majd 

csak az engedélyek rendelkezésre állása után tudnak majd biztosan. A 3. mellékletét képezi a 

határozat-tervezetnek a Rehabilitációs Team Kft.-vel kötendő feladat-ellátási szerződés. Ennek a 

preambulumában a fizikoterápia és a gyógytorna 7,5-7,5 órával szerepel, ezt kérte javítani 19 illetve 

7 órára. Az 5.2 pontban szerepel a vagyoni biztosíték mértéke, ami még kipontozva szerepel, itt 

javasolta a 2.001.129.- Ft-ot, ez a NEAK által megállapított negyed éves bevétel összege. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy volt egy szóbeli kérés, megkeresés a Rehabilitációs Team Kft. 

részéről, hogy ezt a vagyoni biztosíték összeget a jogszabályi lehetőségekre tekintettel 20%-al 

csökkentse az önkormányzat, majd a képviselő-testület. Az önkormányzat ügyvédjével történt 

egyeztetést követően nem javasolta ezt a csökkentést, és így ez az összeg került be a képviselő-

testület részére. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 3 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a 

határozat-tervezet elfogadásáról. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára a témafelelős által tett módosítással együtt. 

 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Véleménye szerint már a módosításnak a módosítása is módosítva lesz. Nem tartja jónak ezt az egész 

folyamatot, lassan nincs olyan testületi ülés, ahol ne módosítanák az előzőeket. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Úgy látja, hogy csak a képviselő asszonynak nem sikerült értelmezni az adott előterjesztéseket, de ha 

bármiféle kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, akkor nagyon szívélyesen rendelkezésre áll ő maga és 

az önkormányzat is. 
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Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Nem azt mondta, hogy nem lehet értelmezni, hanem, hogy nem volt olyan testületi ülés, ahol ne lett 

volna módosítva. Bizottsági ülésre is olyan előterjesztést kaptak, ami tele volt elírással. Folyamatosan 

nem szakorvosi óraszámként van hozva a fogászati röntgen. Azt nem érti, hogy miért nem lehet ezt 

normálisan megcsinálni, és miért kell 15-20 alkalommal módosítgatni. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett kiegészítéssel, 

módosításokkal együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2017. (IX.28) Kt. számú 

határozata 

 

(mely egyben a TIVESZ Kft. 17/2017. (IX.28.) számú határozata) 

 

A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

módosításáról, valamint a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések 

módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés megszűntetéséről, valamint  a járóbeteg 

szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” című előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  

 

I. 1. A Tiszavasváris Város Önkormányzata,  mint közszolgáltatásért felelős szerv 

kezdeményezi arról, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – vel kötött 

(továbbiakban: TIVESZ Kft.) - Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. 

(VIII.18.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, a 2014. július 31. napján kelt, a Tiszavasvári 

járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és egyéb feladatainak 

ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést az alábbi tartalommal módosítja:  

 

A módosító okirat hatályba lépésének időpontjától a TIVESZ Kft. csak az alapellátási – 

védőnői, és iskola-egészségügyi – feladatokat, valamint egyéb tevékenységet látja el. 

 

A módosító okirat hatályba lépésének időpontja a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és 

nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként  a 

ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel , és a Rehabilitációs Team Kft.-vel jövőbeni 

határidővel kötött – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 220/2017. (IX.19.) Kt. 

számú határozata 2. és 3. mellékleteként elfogadott - feladat-ellátási szerződések  hatályba 

lépését megelőző nap, 2017. ……………………… 

azaz  a ROJKÓ-MED Kft. által, a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi 

feladatellátáshoz szükséges-, és a Rehabilitációs Team Kft. által járóbeteg szakellátás  nem 

szakorvosi ellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a megkötött 

finanszírozási szerződés kezdő időpontját megelőző nap. 

 

I.2. A TIVESZ Kft. döntéshozó szerveként hozzájárul a közszolgáltatási szerződés jelen 

határozat I.1. pontban foglaltak szerinti módosításához. 
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I.3. A közszolgáltatásért felelős szervként, valamint a TIVESZ Kft. döntéshozó szerveként 

elfogadja a jelen határozat 1. mellékletében foglalt TIVESZ Kft. alapellátási – védőnői, és iskola-

egészségügyi – feladatok, valamint egyéb tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést módosító okiratot. 

 

II. 1. Dönt arról, hogy a járóbeteg – szakorvosi és  nem szakorvosi - feladatellátást jelen 

határozat 2. mellékletében foglalt feladat-ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani, azzal, 

hogy elfogadja a jelen határozat 2. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést.  

 

II.2. Dönt arról, hogy a járóbeteg ellátás nem szakorvosi feladatellátáson belül a fizioterápia (19 

óra fizikoterápia,7 óra gyógytorna) nem szakorvosi feladatainak jelen határozat 3. mellékletében 

foglalt feladat-ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani, azzal, hogy elfogadja a jelen 

határozat 3. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést.  

 

III. 1. A járóbeteg ellátás szakorvosi – szakorvosi és nem szakorvosi – feladatellátás 

biztosítására szolgáló alábbi ingatlanok: 
 

- Járóbeteg Szakrendelő - tiszavasvári 1679/2/A/1 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Vasvári 

Pál u. 6. szám alatti, 224 m2 nagyságú, rendelő művelési ágú ingatlan; 

- Központi Orvosi Rendelő – tiszavasvári 2852 helyrajzi számú, orvosi rendelő, egészségház, 3 

db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő, 1350 m2 nagyságú ingatlan vérvételi hely 

elhelyezésére szolgáló 24,26 m2 nagyságú része 
 

vonatkozásában, valamint a   

 

- 2291/33 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában 

 

kezdeményezi a TIVESZ Kft. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között létrejött,  2015. 

április 24. napján kelt vagyonkezelési szerződés módosítását. 

 

 

III.2. A TIVESZ Kft. döntéshozó szerveként hozzájárul a III.1. pontban körülírt  

vagyonkezelési szerződés módosításához. 

 

 

III.3. A közszolgáltatásért felelős szervként, valamint a TIVESZ Kft. döntéshozó szerveként 

elfogadja a jelen határozat 4. mellékletében foglalt TIVESZ Kft. feladatellátását biztosító 

vagyonkezelés szerződést  módosító iratot. 

 

 

IV.1. Felkéri a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét, a Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét, valamint a 

Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetőjét a működési engedélyek módosításához szükséges 

intézkedések haladéktalan megtételére. 

IV.2. Felkéri a polgármestert a szerződések aláírására. 

IV.3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közbeszerzési szakértőt, a TIVESZ 

Kft. ügyvezetőjét, Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét, valamint a Rehabilitációs Team Kft. 

ügyvezetőjét. 

  

Határidő: azonnal,   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

    esedékességkor 
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1. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

módosításáról, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” 

szóló 220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozathoz (TIVESZ Kft. Közszolgáltatási szerződés módosítása) 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester, a továbbiakban: önkormányzat), 

valamint a  

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – vel (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Vasvári Pál u. 87. szám, rövidített nevén: TIVESZ Kft., képviseli: Aleváné Siteri Éva ügyvezető), 

mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, (a továbbiakban együtt: 

Szerződő felek) 

 

között a követezők szerint: 

 

I. Előzmények: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátást, 

valamint az alapellátás keretében az iskola-egészségügyi tevékenységet és védőnői ellátást a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú 

határozatával jóváhagyott, a 2014. július 31. napján kelt közszolgáltatási szerződés alapján a 

TIVESZ Kft. útján látja el. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés megszűntetéséről, valamint  a járóbeteg 

szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” szóló 220/2017. (IX.28.) 

Kt. számú határozatával az alábbiakról döntött: 

 

„I.1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint közszolgáltatásért felelős szerv dönt arról, hogy a 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – vel kötött (továbbiakban: TIVESZ Kft.) - 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozatával 

jóváhagyott, a 2014. július 31. napján kelt, a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem 

szakorvosi feladatainak ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

A módosító okirat hatályba lépésének időpontjától a TIVESZ Kft. csak az alapellátási – 

védőnői, és iskola-egészségügyi – feladatokat, valamint egyéb tevékenységet látja el.” 

 

II.1.  Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra tekintettel a járóbeteg 

szakellátást és nem szakorvosi ellátás, valamint az alapellátás keretében az iskola-egészségügyi 

tevékenységet és védőnői ellátás biztosítására a Szerződő felek között  a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, 

2014. július 31. napján kelt közszolgáltatási szerződés I. Bevezető rendelkezések 5. pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

„5. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő a 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti 2852 

hrsz-ú ingatlan védőnői feladatellátást biztosító ingatlan vagyont, mint egészségügyi célt szolgáló 

ingatlant  

-  kivéve a Központi Orvosi Rendelő – tiszavasvári 2852 helyrajzi számú, orvosi rendelő, 

egészségház, 3 db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő, 1350 m2 nagyságú ingatlan vérvételi hely 
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elhelyezésére szolgáló 24,26 m2 nagyságú része, valamint az Ügyeleti  Rendelő elhelyezésére 

szolgáló, 8 helyiségből álló, összesen 94.06 m2 nagyságú része -  
Szolgáltató ingyenes használatába adja.” 

 

II.2. Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra tekintettel a járóbeteg 

szakellátást és nem szakorvosi ellátás, valamint az alapellátás keretében az iskola-egészségügyi 

tevékenységet és védőnői ellátás biztosítására a Szerződő felek között a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, 

2014. július 31. napján kelt közszolgáltatási szerződés III. Szerződés tárgya megjelölésű 

szövegrészt az alábbiak szerint módosítják: 

 

„III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató alaptevékenysége az alapellátás közös 

szükséglete körében a következő tevékenységeket foglalja magában és e tevékenységeket 

Tiszavasvári Város illetve a Társaság működési területének lakossága számára kell biztosítani az 

SZSZB Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által engedélyezett alábbi 

szakterületek szerint:  

 

- Iskola-egészségügyi tevékenység 

A feladatot Szolgáltató összesen 5 fő főállású ifjúsági orvos és 3 fő ifjúsági védőnő 

alkalmazásával látja el a Szolgáltató felügyelete alatt.  

 

- Védőnői ellátás 

 A védőnői ellátás fő tevékenységi köre az egészségügyi prevenció: nővédelem, várandós 

anyák gondozása, 0-7 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E feladatot Szolgáltató 

alkalmazottjaként 9 területi védőnő látja el. 

 

- Egyéb tevékenység: 
Szolgáltató alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységként vállalkozói tevékenységet is 

végez. 

 

Az Önkormányzat kijelöli és megbízza a Szolgáltatót jelen szerződés szerinti feladatok és 

szolgáltatások ellátásával, az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan kezelésével, 

továbbá állami és önkormányzati támogatás ellenében végzi az alapellátást e szerződésben tételesen 

rögzített feladatoknak folyamatos, magas szintű és szakszerű ellátását.” 

 
 

III. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 
 

IV.1. Jelen közszolgáltatási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

megszűntetéséről, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések 

módosításáról” szóló 220/2017. (IX.28.) Kt. számú határozattal jóváhagyta és feljogosította 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják.  

IV.3. Jelen szerződés hatályba lépésének napja: 

A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt 

közbeszerzési eljárás eredményeként a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel , és a 

Rehabilitációs Team Kft.-vel jövőbeni határidővel kötött – Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 220/2017. (IX.28.) Kt. számú határozata 2. és 3. mellékleteként elfogadott - 

feladat-ellátási szerződések hatályba lépését megelőző nap, 2017. ………………. …………..,  
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azaz a ROJKÓ-MED Kft. által, a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi 

feladatellátáshoz szükséges-, és a Rehabilitációs Team Kft. által járóbeteg szakellátás nem 

szakorvosi ellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a megkötött 

finanszírozási szerződés kezdő időpontját megelőző nap. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2017. október 2. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                      ………………………………. 
      Aleváné Siteri Éva                                                          Dr. Fülöp Erik 

           TIVESZ Kft.                                         Tiszavasvári Város Önkormányzata  

              ügyvezető               polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

módosításáról, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” 

szóló 220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozathoz 
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI – szakorvosi – FELADATOK 

 

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. törzsszáma:732462 képviseli Dr. Fülöp Erik polgármester) a továbbiakban, mint 

feladat átadó (továbbiakban: Átadó) és   

ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11. 

adószáma: 12451245-1-15 képviseli: Dr. Rojkó László ügyvezető) egészségügyi szolgáltató, mint 

feladat átvevő (továbbiakban: Átvevő) - továbbiakban együttesen Felek - között alulírott helyen és 

időben, az alábbi feltételek mellett:  

 

PREAMBULUM 

 

Átadó a Tiszavasvári Járóbeteg szakellátási – szakorvosi - feladatokat önként vállalt 

önkormányzati feladatként saját fenntartásában az általa ezen célra alapított Tiszavasvári 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: TIVESZ Kft.) útján látja el. 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi 

és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” szóló 315/2016. (XII.22) Kt. számú 

határozatában – melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával módosított - kinyilatkozta azt a 

szándékát, hogy a Tiszavasvári járóbeteg ellátás keretében működő szakorvosi és nem 

szakorvosi ellátások vonatkozásában közbeszerzési eljárást ír ki, melynek eredményes és 

érvényes lefolytatását követően feladat-ellátási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 

 

A Képviselő-testület a 68/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg ellátás 

szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 1. részére 

vonatkozóan a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó 

Besenyődi u. 11.) ajánlatát érvényesnek nyilvánította, majd a 82/2017. (IV.11.) Kt. számú 

határozatával a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevő a 

ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.)  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testület a nyertes ajánlattevővel – a 22/2017. (II.2.) 

Kt. számú határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal - 2017. április 13. napján megkötötte a 

feladat- ellátási szerződést. Ezt követően Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 

Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai vonatkozásában a Rojkó-Med Kft-vel kötött 

feladat-ellátási szerződés módosítása” megnevezésű  211/2017. (VIII.31.) Kt. számú határozatával 

módosította azt, azzal, hogy elfogadta az új egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási 

szerződést. A 2017. április 13. napján kötött szerződés a felek által megszüntetésre került. Az új, 

2017. augusztus 31. napján kelt feladat-ellátási szerződés a felek által aláírásra került. 

 

Jelen feladat-ellátási szerződés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 

TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

megszűntetéséről, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések 

módosításáról” 220/2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

1. Felek - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 315/2016. (XII.22.) Kt. számú 

határozata alapján, melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával módosított - megállapodnak 

abban, hogy Átadó átadja, Átvevő átveszi – a TIVESZ Kft. jelenleg hatályos működési 

engedélyében szereplő, e pontban felsorolt feladatellátáshoz tartozó kapacitással – tiszavasvári 

járóbeteg szakellátással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettséget, 2017. ……………………. 

(a járóbeteg szakellátás szakorvosi feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély 
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megszerzése és a megkötött finanszírozási szerződés kezdő időpontjával) mint fordulónappal 

(továbbiakban: határnap), az alábbi szakorvosi feladatellátások tekintetében:  

 

a.) Képalkotó diagnosztika és radiológia terápia: röntgendiagnosztika és -terápia szakmai 

főcsoporton belül röntgendiagnosztika szakmára heti 8 szakorvosi óra, 

b.) Belgyógyászat szakmai főcsoporton belül 18 szakorvosi óra 

c.) Sebészet szakmai főcsoporton belül sebészet szakmára heti 8 szakorvosi óra, 

d.) Szülészet-nőgyógyászat szakmai főcsoporton belül szülészet-nőgyógyászat szakmára heti 

14 szakorvosi óra, 

e.) Fül-orr-gégegyógyászat szakmai főcsoporton belül fül-orr-gégegyógyászat szakmára heti 

10 szakorvosi óra, 

f.) Szemészet szakmai főcsoporton belül szemészet szakmára heti 8 szakorvosi óra, 

g.) Bőrgyógyászat szakmai főcsoporton belül bőr-és nemi beteg ellátás szakmára heti 5 

szakorvosi óra, 

h.) Urológia szakmai főcsoporton belül urológia szakmára heti 6 szakorvosi óra, 

i.) Reumatológia szakmai főcsoporton belül reumatológia szakmára heti 10 szakorvosi óra 

j) Fogászati ellátás szakmai főcsoporton belül fogászati röntgen szakorvossal szakmára 17 

szakorvosi óra. 

 

Ennek megfelelően a jelen pontban megjelölt járóbeteg szakellátási – szakorvosi - kapacitások 

vonatkozásában a feladatellátásért felelős …………………………. napjával Átvevő lesz.   

 

1.2 Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon 

elemeit, amelyek értékelésre kerültek:  

1. ajánlati ár: nettó 3.800.000 Ft/hó 

2. Fejlesztési koncepció: 

2/1 vérvételi hely, gyűjtőállomások szervezése az egyes orvosok által levett vérért: nem 

2/2. új szakellátások bevezetése:  

          endokrinológia igen 

          kardiológia igen 

          diabetológia igen 

          gyermek(nő)gyógyászat igen 

2/3. magánfinanszírozású szolgáltatások bevezetése: igen 

2/4. helyettesítés megszervezése a folyamatos ellátás érdekében: igen 

2/5. tárgyi eszközök pótlása/karbantartása/felülvizsgálta: Tárgyi min. feltételek feletti nagyértékű* 

eszközök biztosítása: igen 

*nagyérték alatt Átadó a 4/2013. (I.11) Korm. rendelet szerinti fogalmat érti 

2/6. további szakvizsgával rendelkező orvos foglalkoztatása szakvizsgák száma: 3 fő 

 

2. A szerződés időtartama: a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi 

ellátásainak közbeszerzésére kiírt – Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A 

Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” 

szóló 315/2016. (XII.22) Kt. számú határozatával elfogadott, és a 22/2017. (II.2.) Kt. számú 

határozatával módosított - közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatását követően, a 

feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a finanszírozási 

szerződés megkötése időpontjától, azaz 2017. ……………………………. napjától (a járóbeteg 

szakellátás szakorvosi feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a 

megkötött finanszírozási szerződés kezdő időpontjával)  2021. ……………..….…... napjáig 

tartó, határozott időre szól. 
 

3. Átvevő területi ellátási kötelezettsége a jelen megállapodással megszerzett járóbeteg szakellátás 

vonatkozásában – „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

5/A. § (7) bekezdése alapján- változatlan marad. Az ellátási terület a Tiszavasvári Járáshoz 

tartozó települések közigazgatási területére terjed ki, az alábbiak szerint:  
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a.) Képalkotó diagnosztika és radiológia terápia: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, 

Szorgalmatos 

b.) Belgyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

c.) Sebészet: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos  

d.) Szülészet-nőgyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos  

e.) Fül-orr-gégegyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos,  

f.) Szemészet: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

g.) Bőrgyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

h.) Urológia: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

i.) Reumatológia: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

j) Fogászati ellátás: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos, Tiszadob 

 

4. Szakmai garanciák  

4.1. Átvevő kijelenti, hogy jelen szerződés 1. pontjában megjelölt szakfeladatokat képes ellátni. 

Átvevő vállalja, a feladat-ellátási kötelezettség címzettjeként az átvételt követően gondoskodik a 

járóbeteg szakellátás folyamatos és zökkenőmentes működtetéséről.   

4.2. Átvevő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és minősége és tekintetében is, ennek 

megfelelően rendszeresen nyomon követi szolgáltatások minőségét mérő mutatók alakulását 

(ennek körében különösen a járóbeteg szakellátás kapacitás kihasználtságát; szakmánként az egyes 

beavatkozásokra jutó percátlagokat; valamint a várólisták időbeli hosszának alakulását).  

4.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szakmai előkészítés során meggyőződtek arról, hogy jelen 

szerződés 1. pontja szerint átadás-átvételre kerülő szakorvosi óra kapacitás birtokában az átvevő 

képes az ellátási területhez tartozó lakosságot megfelelően kiszolgálni. 

4.4. 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.   

4.5. Átvevő köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, szabványokat, 

hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani. 

4.6. Átvevő köteles jelen szerződésben szabályozott feladatellátás tekintetében az Átadó részére 

évente beszámolni, legkésőbb a tárgyévet követő év március 15. napjáig.  

4.7 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.  

4.8 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. 

4.9 Átvevő a a teljesítés mérésére az alábbi mutatószámokat alkalmazza:  

- esetszám; 

- beavatkozásszám; 

- egy esetre jutó beavatkozás; 

- egy estre jutó ellátási időtartam. 

 

5. Jogutódlással kapcsolatos általános kérdések:  

 

5.1.  Felek megállapítják, hogy a feladatellátás tekintetében Átadó és Átvevő között jogutódlás áll 

fenn.  

5.2.  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, melynek mértéke 8.302.320 Ft., azaz 

nyolcmillió-háromszázkétezer-háromszázhúsz forint.  

A vagyoni biztosíték módja: bankgarancia 
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5.3.  Felek vállalják, hogy a működési alapdokumentumok (különösen működési engedély; 

finanszírozási szerződés) tekintetében együttműködnek a jelen szerződés alapján szükséges 

módosítások (törlések) elvégzésében. 

5.4. Átvevő vállalja, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében gondoskodik a működési 

engedély megszerzéséről, illetve a megkötött finanszírozási szerződés kezdő időpontjával, 

valamint a működés megkezdéséhez, illetve jogszerű feladatellátás fenntartásához szükséges tőke és 

likviditás biztosításáról.  

5.5. Átvevő tudomásul veszi, hogy a kapacitás-bővítés, valamint a kapacitás-átcsoportosítás 

iránti kérelem/pályázat benyújtásához Átadó előzetes jóváhagyása szükséges.  

5.6. Felek vállalják, hogy a kapacitásbővítés, valamint kapacitás-átcsoportosítás iránti 

kérelem/pályázat benyújtásában együttműködnek. 

5.7. Átvevő vállalja, hogy a kapacitásbővítés, valamint kapacitás-átcsoportosítás iránti 

kérelem/pályázat benyújtásában együttműködik a Tiszavasvári járóbeteg szakellátás nem 

szakorvosi feladatellátását biztosító feladatellátóval. 

5.8 Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő jogosult a feladatellátás érdekében, az ahhoz 

szükséges személyes közreműködői és közreműködői szerződéseket önállóan megkötni.  

 

6. A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések:  

 

A feladat-ellátási kötelezettség átadásával egyidejűleg Átadó a feladatellátáshoz szükséges ingatlan 

és ingó vagyont Átvevő részére bérbe adja, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

315/2016. (XII.22.) Kt. számú határozatával – melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával 

módosított - elfogadott bérleti szerződés alapján.    

Átvevő tudomásul veszi, hogy a működési engedély megszerzéséhez, fenntartásához esetlegesen 

szükségessé váló egyéb tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatosan a határnapot követően 

Átadót semmiféle kötelezettség nem terhelheti. 

 

7. Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések:  

Átvevő tudomásul veszi, hogy a TIVESZ Kft-nél az átadás-átvétel tárgyát képező, jelen szerződés 2. 

pontjában meghatározott járóbeteg szakellátási szakorvosi feladatellátásban munkaviszony 

keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - az átadás-átvétel időpontjában fennálló 

munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra 

szállnak át.  
Átvevő vállalja, hogy a TIVESZ Kft-nél az átadás-átvétel tárgyát képező járóbeteg szakellátási 

feladathoz kapcsolódóan megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók részére, 

az adott megbízási jogviszonyukkal azonos tartalommal és feltétellel ajánlatot tesz a 

továbbfoglalkoztatásukra.  

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a jelen Megállapodás aláírását megelőzően a törvény által előírt 

tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségeiknek eleget tettek.   

 

8. 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. 

 

9. Finanszírozási kérdések:  
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9.1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 27/A. 

§ (1) bekezdés h) pontja értelmében az Átadó - a finanszírozási szerződésében lekötött - az 

átadott feladathoz tartozó teljesítmény volument átadja az Átvevő részére.   

A Kormányrendelet 6/C. § (2) bekezdése alapján, a finanszírozási jogosultságait a jelen feladat-

átadási megállapodás aláírásával az Átvevő szerzi meg, így a Kormányrendelet 6/C. § (1) 

bekezdésben foglaltak alapján az általa jelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat a 

NEA a jogutód  egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint a Átvevő részére 

utalványozza a határnapot követő kifizetések vonatkozásában.   

 

Átadó a feladat-ellátási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy a 

szakellátások ellátására nyújtott NEA finanszírozási összeg közvetlenül az Átvevő bankszámláján 

kerüljön jóváírásra. Az NEA finanszírozáson felüli részt Átvevő havonta közvetlenül számlázza az 

Átadónak, aki az NEA finanszírozást meghaladó összegről kiállított és leigazolt számlát annak 

kézhezvétele után, havonta: 

— ha Átvevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135.§ (3) bekezdése 

— ha nincs alvállalkozói bevonás a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint, 30 napon belül, 

átutalással teljesíti az Art. 36/A. § figyelembevételével. Előleget nem fizet. 

 

9.2. Átvevő (nyertes ajánlattevő) 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Átvevő (nyertes ajánlattevő) adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Átadó (ajánlatkérő) 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Átadót 

(ajánlatkérőt) haladéktalanul értesíti. 

A külföldi adóilletőségű Átvevő (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Átvevőre (nyertes ajánlattevőre) vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

9.3 Átvevő tudomásul veszi, hogy az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételét terhelő, annak 

mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz Átadó 

előzetesen hozzájárult. 

 

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. 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 Átadórészére a megszűnés időpontjától visszafelé számított egy 

évben kifizetett szolgáltatási ellenérték 2 havi átlagának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 

megfizetésére. 
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11. Szerződés teljesítése 

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen 

ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét 

előírta vagy azt lehetővé tette - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes 

ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a 

továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.  

Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 

valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy 

szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben 

a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján 

az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 

szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

 

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 

lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 

adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 

meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 

bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 

különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - 

tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 

meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, 

ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 

egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

Az Átadó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

 

12.  Egyéb rendelkezések  

 

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat érvényesen 

kizárólag írásban tehető. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták.  

 

12.4. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. 
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12.5. Jelen szerződés bármely pontjában Ajánlatkérő alatt Átadót, míg Ajánlattevő alatt Átvevőt kell 

érteni. 

 

12.6.  Átadó nyilatkozik, hogy az ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében jelen szerződés 

megkötésére fenntartóként jogosult, mint a fenntartásában működő – az ellátási szerződés tárgyát 

képező feladatot az egészségügyi ellátási szerződés megkötését megelőzően ellátó egészségügyi 

szolgáltató tulajdonosa. 

 

12.7. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. 

közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés megszűntetéséről, valamint a 

járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” szóló 

220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

12.8. Felek megállapodnak, hogy „A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai 

vonatkozásában a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása” 

megnevezésű 211/2017. (VIII.31) Kt. számú határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal 

jóváhagyott, 2017. augusztus 31. napján kelt feladat-ellátási szerződést jelen szerződés aláírásának 

napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2017. október 2. 

 

 

 

 

…………………………  ……………………………… 

               Átadó                    Átvevő 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                   ROJKÓ-MED Kft. 

       képviseletében                  képviseletében 

Dr. Fülöp Erik polgármester      Dr. Rojkó László ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

módosításáról, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” 

szóló 220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozathoz 

 

     

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI - nem szakorvosi – FELADATOK 
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amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. törzsszáma: 732462 képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), mint feladat átadó 

(továbbiakban: Átadó) és   

Rehabilitációs Team Szolgáltató Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 39. adószáma: 

12433191-2-15 képviseli: Volosinóczki Béla ügyvezető) egészségügyi szolgáltató, mint feladat 

átvevő (továbbiakban: Átvevő) - továbbiakban együttesen Felek - között alulírt helyen és időben, az 

alábbi feltételek mellett:  

 

PREAMBULUM 

 

Átadó a Tiszavasvári Járóbeteg szakellátási – nem szakorvosi feladatellátáson belül a 

fizioterápia (19 óra fizikoterápia, 7 óra gyógytorna) nem szakorvosi feladatellátás -- feladatokat 

önként vállalt önkormányzati feladatként saját fenntartásában az általa ezen célra alapított 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: TIVESZ Kft.) útján látja 

el. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi 

és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” szóló 315/2016. (XII.22) Kt. számú 

határozatában, melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával módosított, kinyilatkozta azt a 

szándékát, hogy a Tiszavasvári járóbeteg ellátás keretében működő szakorvosi és nem 

szakorvosi ellátások vonatkozásában közbeszerzési eljárást ír ki, melynek eredményes és 

érvényes lefolytatását követően feladat-ellátási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 

 

A Képviselő-testület a 67/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg ellátás 

szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 2. 

részének vonatkozásában a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, 

a nyertes ajánlattevő a Rehabilitációs Team Szolgáltató Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Kabay János u. 39.) 

 

Jelen feladat-ellátási szerződés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 

TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

megszűntetéséről, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések 

módosításáról” 220/2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

1. Felek - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2017. (III.30.) Kt. számú 

határozata alapján - megállapodnak abban, hogy Átadó átadja, Átvevő átveszi – a TIVESZ Kft. 

jelenleg hatályos működési engedélyében szereplő, e pontban felsorolt feladatellátáshoz tartozó 

kapacitással – tiszavasvári járóbeteg – nem szakorvosi - szakellátással kapcsolatos 

közszolgáltatási kötelezettséget, a fizioterápia (amelyből 19 óra fizikoterápia, 7 óra gyógytorna) 

nem szakorvosi feladatellátás tekintetében, jelen szerződés 2. pontjában körülírt 

fordulónappal, azaz 2017. …………… .… fordulónappal (a járóbeteg szakellátási nem 

szakorvosi feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a megkötött 

finanszírozási szerződés kezdő időpontjával) (továbbiakban: határnap).  

Ennek megfelelően a jelen pontban megjelölt járóbeteg szakellátási kapacitások nem szakorvosi 

kapacitások vonatkozásában a feladatellátásért felelős jelen szerződés 2. pontjában körülírt 

időponttól, azaz ……………………………………. napjával visszavonhatatlanul Átvevő lesz.   

 

1.2 Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon 

elemeit, amelyek értékelésre kerültek:  

1. ajánlati ár: nettó 300.000 Ft/hó 

2. Fejlesztési koncepció: 

2.1. Helyettesítés megszervezése a folyamatos ellátás érdekében: igen 
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2.2.tárgyi eszközök pótlása/karbantartása/felülvizsgálta: Tárgyi min. feltételek feletti nagyértékű* 

eszközök biztosítása: igen 

*nagyérték alatt Átadó a 4/2013. (I.11) Korm. rendelet szerinti fogalmat érti 

 

2. A szerződés időtartama: a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak 

közbeszerzésére kiírt – Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A Tiszavasvári 

járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” szóló 

315/2016. (XII.22) Kt. számú határozatával elfogadott, és a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával 

módosított - közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatását követően, a 

feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a megkötött 

finanszírozási szerződés kezdő időpontjától, azaz 2017. …………….… .… napjától (a járóbeteg 

szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély 

megszerzése és a megkötött finanszírozási szerződés kezdő időpontjával)  2021. ……….……. 

napjáig tartó, határozott időre szól. 
 

3. Átvevő területi ellátási kötelezettsége a jelen megállapodással megszerzett járóbeteg szakellátás 

vonatkozásában – „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

5/A. § (7) bekezdése alapján- változatlan marad. Az ellátási terület a Tiszavasvári Járáshoz 

tartozó települések közigazgatási területére terjed ki, az alábbiak szerint:  

a.) Fizikoterápia: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos, Tiszadob 

b.) Gyógytorna: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

4. Szakmai garanciák  

4.1. Átvevő kijelenti, hogy a fizioterápia nem szakorvosi feladatot képes ellátni. Átvevő vállalja, 

a feladat-ellátási kötelezettség címzettjeként az átvételt követően gondoskodik a járóbeteg szakellátás 

folyamatos és zökkenőmentes működtetéséről.   

4.2. 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 kapacitás kihasználtságát; szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó 

percátlagokat; valamint a várólisták időbeli hosszának alakulását). 

4.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szakmai előkészítés során meggyőződtek arról, hogy jelen 

szerződés 1. pontja szerint az átadás-átvételre kerülő nem szakorvosi óra kapacitás birtokában az 

átvevő képes az ellátási területhez tartozó lakosságot megfelelően kiszolgálni. 

4.4. 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.   

4.5. Átvevő köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, szabványokat, 

hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani. 

4.6 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.  

4.7 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. 

4.8 Átvevő a  teljesítés mérésére az alábbi mutatószámokat alkalmazza:  

- esetszám; 

- beavatkozásszám; 

- egy esetre jutó beavatkozás; 

- egy estre jutó ellátási időtartam. 
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5. Jogutódlással kapcsolatos általános kérdések:  

5.1. Felek megállapítják, hogy a feladatellátás tekintetében Átadó és Átvevő között jogutódlás áll 

fenn.  

5.2. 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, melynek mértéke 2.001.129, azaz 

kettőmillió-egyezerszázhuszonkilenc forint.  

A vagyoni biztosíték módja: hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli 

letét) 

5.3. Felek vállalják, hogy a működési alapdokumentumok (különösen működési engedély; 

finanszírozási szerződés) tekintetében együttműködnek a jelen szerződés alapján szükséges 

módosítások (törlések) elvégzésében. 

5.4. 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.  

5.5. Felek kinyilatkozzák, hogy a kapacitásbővítés iránti kérelem/pályázat benyújtásában 

együttműködnek. 
5.6. Átvevő vállalja, hogy együttműködik a Tiszavasvári járóbeteg szakellátás szakorvosi 

feladatellátását biztosító feladatellátóval. 

 

6. A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések:  

Átvevő köteles a feladatellátás helyének biztosítására, a jogszabályban foglaltak 

figyelembevételével, Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A Tiszavasvári 

járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” szóló 

315/2016. (XII.22) Kt. számú határozatával - melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával 

módosított - elfogadott közbeszerzési ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően.  

A feladat-ellátási kötelezettség átadásával egyidejűleg Átadó a feladatellátáshoz rendelt, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingó vagyont Átvevő részére bérbe adja, „A Tiszavasvári járóbeteg 

ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” szóló 315/2016. (XII.22) 

Kt. számú határozatában foglaltak szerinti tartalommal, egyebekben a jogszabályban foglalt 

tárgyi minimumfeltételeket köteles biztosítani.  
Átvevő tudomásul veszi, hogy a működési engedély megszerzéséhez, fenntartásához esetlegesen 

szükségessé váló egyéb tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatosan a határnapot követően 

Átadót semmiféle kötelezettség nem terhelheti. 

 

7. Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések:  

Átvevő köteles a feladatellátáshoz szükséges, jogszabályban foglalt személyi 

minimumfeltételeket biztosítani.  

Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a jelen Megállapodás aláírását megelőzően a törvény által előírt 

tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségeiknek eleget tettek.   

 

8. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések: 

Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során keletkezett és a folyamatos 

szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és valamennyi adat jelenleg  is Átvevő 

kezelésében van, így jelen szerződés keretében ezen adatok átadás-átvételéről  nem szükséges 

rendelkezni.  

 

9. Finanszírozási kérdések:  
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9.1 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 27/A. § (1) 

bekezdés h) pontja értelmében az Átadó - a finanszírozási szerződésében lekötött - az átadott 

feladathoz tartozó teljesítmény volument átadja az Átvevő részére.   

A Kormányrendelet 6/C. § (2) bekezdése alapján, a finanszírozási jogosultságait a jelen feladat-

átadási megállapodás aláírásával az Átvevő szerzi meg, így a Kormányrendelet 6/C. § (1) 

bekezdésben foglaltak alapján a általa jelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat az 

NEA a jogutód egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint a Átvevő részére 

utalványozza a határnapot követő kifizetések vonatkozásában.  

 

Átadó a feladatellátási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy a 

szakellátások ellátására nyújtott NEA finanszírozási összeg közvetlenül az Átvevő 

bankszámláján kerüljön jóváírásra. Az NEA finanszírozáson felüli részt Átvevő havonta 

közvetlenül számlázza az Átadónak, aki az NEA finanszírozást meghaladó összegről kiállított és 

leigazolt számlát annak kézhezvétele után, havonta: 

— ha Átvevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135.§ (3) bekezdése 

— ha nincs alvállalkozói bevonás a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint, 30 napon belül, 

átutalással teljesíti az Art. 36/A. § figyelembevételével. Előleget nem fizet. 

 

9.2. Átvevő (nyertes ajánlattevő) 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Átvevő (nyertes ajánlattevő) adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Átadó (ajánlatkérő) 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Átadót 

(ajánlatkérőt) haladéktalanul értesíti. 

A külföldi adóilletőségű Átvevő (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Átvevőre (nyertes ajánlattevőre) vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

  

9.3 Átvevő tudomásul veszi, hogy az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételét terhelő, annak 

mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz Átadó 

előzetesen hozzájárult. 

 

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. 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 Átadórészére a megszűnés időpontjától visszafelé számított egy 

évben kifizetett szolgáltatási ellenérték 2 havi átlagának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 

megfizetésére. 
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11. Szerződés teljesítése 

 

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen 

ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét 

előírta vagy azt lehetővé tette - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a nyertes 

ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a 

továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.  

 

Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 

valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy 

szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben 

a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján 

az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 

szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

 

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 

lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az 

adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 

meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 

bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - 

különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - 

tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 

meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, 

ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 

egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

Az Átadó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat. 

 

12.  Egyéb rendelkezések  

 

12.1. A jelen megállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba.   

12.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat érvényesen 

kizárólag írásban tehető. 

12.3. 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. 

12.4. A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták.  



35 
 

12.5. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. 

12.6. Jelen szerződés bármely pontjában Ajánlatkérő alatt Átadót, míg nyertes Ajánlattevő alatt 

Átvevőt kell érteni. 

12.7 Átadó nyilatkozik, hogy az ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében jelen szerződés 

megkötésére fenntartóként jogosult, mint a fenntartásában működő – az ellátási szerződés tárgyát 

képező feladatot az egészségügyi ellátási szerződés megkötését megelőzően ellátó egészségügyi 

szolgáltató tulajdonosa. 

 

12.8. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. 

közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés megszűntetéséről, 

valamint a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések 

módosításáról” szóló 220/2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

12.9. Felek megállapodnak, hogy „A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi 

ellátásainak közbeszerzési eljárásáról szóló határozat módosításáról” megnevezésű  22/2017. 

(II.2) Kt. számú határozat 3. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyott, 2017. április 28. 

napján kelt feladat-ellátási szerződést jelen szerződés aláírásának napjával közös megegyezéssel 

megszüntetik. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2017. október 2. 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………….. 

     Átadó     Átvevő 

Tiszavasvári Város Önkormányzata           Rehabilitációs Team Kft. 

képviseletében                       képviseletében 

  Dr. Fülöp Erik polgármester         Volosinóczki Béla ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés 

módosításáról, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” 

szóló 220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozathoz (TIVESZ Kft. vagyonkezelési szerződés módosítása) 

 

     

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. szám, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester)  

másrészről a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – vel (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám, rövidített nevén: TIVESZ Kft., képviseli: Aleváné Siteri Éva 

ügyvezető) a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
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I.1 Felek kijelentik, hogy a közöttük a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatellátás 

biztosítására szolgáló alábbi ingatlanok vonatkozásában: 

 

- Járóbeteg Szakrendelő - tiszavasvári 1679/2/A/1 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Vasvári 

Pál u. 6. szám alatti, 224 m2 nagyságú, rendelő művelési ágú ingatlan; 

- Központi Orvosi Rendelő – tiszavasvári 2852 helyrajzi számú, orvosi rendelő, egészségház, 3 

db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő, 1350 m2 nagyságú ingatlan vérvételi hely 

elhelyezésére szolgáló 24,26 m2 nagyságú része 
- 2291/33 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. szám alatti 

ingatlan vonatkozásában 

 

létrejött, 2015. április 24. napján kelt vagyonkezelési szerződést jelen okirattal, közös 

megegyezéssel – Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. 

közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés megszűntetéséről, valamint  

a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról” szóló 

220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozata alapján – az alábbiak szerint módosítják: 

I.2 Az jelen szerződés I. pontjában körülírt vagyonkezelési szerződés „II. Szerződés tárgya” 

helyébe az alábbi módosított szövegrész lép: 

„Tiszavasvári  2852 helyrajzi számú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 10. sz. alatti - 

orvosi rendelő, egészségház, 3 db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő -  1350 m2 nagyságú  

ingatlan -  kivéve a Központi Orvosi Rendelő – tiszavasvári 2852 helyrajzi számú, orvosi rendelő, 

egészségház, 3 db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő, 1350 m2 nagyságú ingatlan vérvételi hely 

elhelyezésére szolgáló 24,26 m2 nagyságú rész, valamint az Ügyeleti  Rendelő elhelyezésére 

szolgáló, 8 helyiségből álló, összesen 94.06 m2 nagyságú része.” 

II. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja:  

A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt 

közbeszerzési eredményeként a  ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 

4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.) jövőbeni határidővel kötött – Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozata 2. mellékleteként elfogadott - 

feladat-ellátási szerződés hatályba lépését megelőző nap, azaz a ROJKÓ-MED Kft. által, a 

járóbeteg szakellátás feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a 

megkötött finanszírozási szerződés kezdő időpontját megelőző nap.  

 

III. 1 Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

 

III.2 Jelen feladat-ellátási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési 

szerződés megszűntetéséről, valamint  a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-

ellátási szerződések módosításáról” szóló 220/2017. (IX.19.) Kt. számú határozattal jóváhagyta 

és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

 

III.3. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják.  

III.4. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak.  

 

 

Tiszavasvári, 2017. ………………………  
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   …………………………………………    …………………………………… 

      Tiszavasvári Város Önkormányzata                                  TIVESZ Kft. 

                      képviseletében                                                      képviseletében 

                      dr. Fülöp Erik                                                   Aleváné Siteri Éva 

                       polgármester                                                           ügyvezető 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási 

feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Témafelelős szóbeli kiegészítése: 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Pontosító javaslatott tett a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban. A határozat-tervezetben is és a 

mellékletét képező módosító okiratban is egy összeget kell javítani, a közfoglalkoztatással 

összefüggő feladatok ellátása, a 42 411 441 Ft helyett helyesen 42 651 443 Ft. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a határozat-tervezetben is és 

a mellékletét képező módosító okiratban is a közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátásának 

összegét 42 651 443 Ft-ra módosítja. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

221/2017. (IX.28) Kt. számú 

határozata 

 

(egyben a 8/2017.(IX.28) számú alapítói határozatnak minősül)  

 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladatellátási 

szerződésének módosításáról 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról„ 

szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint határozza: 

 

I.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 

Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet és a Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.) között a közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, 
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városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozó 2017. április 11. napján kelt, 2017. 

május 1. napjától hatályos  - „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. 

(III.30) Kt. számú határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 1. 

mellékleteként elfogadott, és a 124/2017. (V.25) Kt. számú határozattal módosított - feladat-

ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja:  

 

I.1.1. A feladat-ellátási szerződés IV. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„IV. A tárgyévi kompenzáció megállapításával kapcsolatos egyeztetéseket, tárgyévet megelőző év 

december hónapjában kell lefolytassák. A tényleges kompenzáció a tárgyévi költségvetés 

elfogadásával és jelen szerződésben való rögzítésével – szerződésmódosítással - válik véglegessé Az 

Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő kompenzáció az elvégzett munkának megfelelő 

ütemezésben, az alábbi keretek között kerül kifizetésre a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által kiállított 

számlák alapján: 

 Zöldterület kezelés: 8.935.359 Ft 

 Közutak hidak karbantartása: 2.716.124 Ft 

 Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása: 42.651.443 Ft 

 Városüzemeltetés: 2.379.244 Ft 

 

A kiegyenlítés átutalással történik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által megjelölt bankszámlára történő 

jóváírással. A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák. 

A kompenzáció mértékének megállapítása során az e területre vonatkozó uniós irányelvekben 

foglaltakat figyelembe kell venni. Az éves kompenzációt is tevékenységi bontásban kell 

megállapítani.  

Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. megállapítása szerint a jogos kompenzáció igény nagyobb 

vagy alatta marad a megállapítottnak, azt azonnal de legkésőbb tárgyév október 31-ig jelezni köteles 

az önkormányzat felé. Az önkormányzat 30 napon belül köteles erre válaszolni de a válasz 

megérkezéséig a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az akkor hatályos kompenzációs összeg alapján kell 

tevékenységét végezze.  

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. egy év folyamán két alkalommal köteles beszámolni a jelen szerződés 

alapján végzett tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles 

nyilvántartani. 

- Az első féléves teljesítésről tárgyév szeptember 30-ig.  

- Az éves teljesítésről az éves beszámolója elkészítését követő 30 napon belül de legkésőbb tárgyévet 

követő év április 30-ig.” 

 

II. Egyidejűleg elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést 

módosító iratot.  

 

III.1. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

III.2. Felkéri polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen határozat egy 

példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről.  

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1.melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladatellátási 

szerződésének módosításáról” szóló 221/2017. (IX.28.) Kt. számú határozathoz 

 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4., a továbbiakban: önkormányzat), valamint a  

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, továbbá 

a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati 

költségvetési szerv, mint a közmunka irányítás, mint közfeladat átadásában együttműködő 

partner  

között a követezők szerint: 

II. Előzmények: 

Tiszavasváriban 2017. május 1. napjáig a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, a 

programok szervezését, napi irányítását az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a 

Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz., a továbbiakban: Kincstár) 

szervezte, koordinálta - a Tiszavasvári Város Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás alapján -, de a közfoglalkoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata volt. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni 

ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy a 

közfoglalkoztatással összefüggő feladatok – jogutódlással - teljes egészében átadásra kerülnek a 

Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága részére, 

így változás következik be a közfoglalkoztató személyében. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról” szóló 124/2017. (V.25.) 

Kt. számú határozatával a feladat-ellátási szerződés módosításáról döntött, a kompenzációigény 

pontos meghatározása, az átadott feladatok csoportosítása, egyértelműsítése, kiegészítése, valamint 

az átadott ingó és ingatlan vagyon pontosítása okán.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladatellátási szerződésének módosításáról” 

szóló …./2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával a feladat-ellátási szerződés módosításáról 

döntött, jelen szerződésben foglalt tartalommal. 

III. 1. Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra, 

megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés IV. pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 

„IV. A tárgyévi kompenzáció megállapításával kapcsolatos egyeztetéseket, tárgyévet megelőző év 

december hónapjában kell lefolytassák. A tényleges kompenzáció a tárgyévi költségvetés 

elfogadásával és jelen szerződésben való rögzítésével – szerződésmódosítással - válik véglegessé Az 

Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő kompenzáció az elvégzett munkának megfelelő 

ütemezésben, az alábbi keretek között kerül kifizetésre a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által kiállított 

számlák alapján: 

 Zöldterület kezelés: 8.935.359 Ft 

 Közutak hidak karbantartása: 2.716.124 Ft 

 Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása: 42.651.443 Ft 

 Városüzemeltetés: 2.379.244 Ft 

 

A kiegyenlítés átutalással történik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által megjelölt bankszámlára történő 

jóváírással. A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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A kompenzáció mértékének megállapítása során az e területre vonatkozó uniós irányelvekben 

foglaltakat figyelembe kell venni. Az éves kompenzációt is tevékenységi bontásban kell 

megállapítani.  

Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. megállapítása szerint a jogos kompenzáció igény nagyobb 

vagy alatta marad a megállapítottnak, azt azonnal de legkésőbb tárgyév október 31-ig jelezni köteles 

az önkormányzat felé. Az önkormányzat 30 napon belül köteles erre válaszolni de a válasz 

megérkezéséig a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az akkor hatályos kompenzációs összeg alapján kell 

tevékenységét végezze.  

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. egy év folyamán két alkalommal köteles beszámolni a jelen szerződés 

alapján végzett tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles 

nyilvántartani. 

- Az első féléves teljesítésről tárgyév szeptember 30-ig.  

- Az éves teljesítésről az éves beszámolója elkészítését követő 30 napon belül de legkésőbb tárgyévet 

követő év április 30-ig.” 

III. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

IV.1. Jelen feladat-ellátási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó 

feladatellátási szerződésének módosításáról” szóló …/2017. (IX.28.) Kt. sz. határozattal 

jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés 

aláírására. 

IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják.  

IV.3. Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. 

Tiszavasvári, 2017. ……………………….. 

…………………………………                                      ………………………………. 

Krasznainé dr Csikós Magdolna                              Dr. Fülöp Erik 

Városi Kincstár Tiszavasvári               Tiszavasvári Város Önkormányzata  

       Intézményvezető                                 polgármester 

                                                

  …………………………………… 

         Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  

          Szabó András, ügyvezető 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2016. évi működési 

támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról, illetve 2017. évi 

működési támogatásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára mind a két határozat-

tervezet elfogadását. 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2017.(IX.28.) Kt. számú 

Határozata 

 

(amely a 9/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2016. évi működési támogatásának 

 felhasználásáról készült beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.  (továbbiakban: Kft.) tulajdonosa az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Kft. részére nyújtott 2016. évi működési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolót a határozat mellékletében rögzítettek szerint elfogadja. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

 

 

Határidő:  Azonnal                                                  Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                                  Szabó András ügyvezető 



43 
 

 
 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 

 



45 
 

 
 

 

 

 



46 
 

 
 

 

 

 



47 
 

 

 
 

 

 



48 
 

 

 

 
 

 



49 
 

 
 

 

 

 



50 
 

 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

223/2017.(IX.28.) Kt. számú 

Határozata 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásáról 

 

(amely a 10/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.  (továbbiakban: Kft.) tulajdonosa az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Kft. működéséhez 250 eFt támogatást biztosít a határozat 

mellékletében szereplő megállapodás alapján. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

 

 

 

Határidő:  Azonnal                                                  Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                                  Szabó András ügyvezető 
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           223/2017.(IX.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), 

másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

(4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.) képviseletében Szabó András ügyvezető, mint támogatott 

(továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2017. (IX.28.) 

Kt. számú. határozata alapján a Támogatott részére a tiszavasvári köztemető folyamatos 

működtetési kiadásainak részbeni fedezetére 250 eFt összegű működési támogatást biztosít. A 

működési támogatás a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő hulladékszállítási 

és kezeltetési díjak finanszírozására használható fel. 

 

2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig 

ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés 

alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére egyösszegben történik, a 2. pontban rögzítettek 

teljesítését követő 3 munkanapon belül, a Támogatott 68700016-10131501-00000000 

számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással.   

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. december 31.-ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2018. január 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. 

                                

6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül 

visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik. A 

Támogatott köteles a kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a 

Támogató részére a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.  

 

8. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 
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10. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a 

Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

11. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen 

megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2017…………………. 

 

 

 

 

               Dr. Fülöp Erik                                                         Szabó András  

                polgármester                                                                ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                     Tiszavasvári Településszolgáltatási és  

Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű  

                    Társaság                   

                                                                                     

           Támogató                                                                              Támogatott 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a viziközmű rendszer 2018-2032 évi gördülő fejlesztési 

tervének elfogadásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

224/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A víziközmű rendszer 2018-2032 évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Szorgalmatos Község és Tiszavasvári Város víziközmű rendszerének 2018 - 2032. 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: 2017. szeptember 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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SZORGALMATOS KÖZSÉG ÉS TISZAVASVÁRI VÁROS 

VÍZIKÖZMŰ RENDSZERÉNEK 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE 

2018 – 2032. ÉV 

 

 

 

 
ELLÁTÁSÉRT FELELŐS MEGNEVEZÉSE: 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

4441 SZORGALMATOS 

PACSIRTA U. 18/A. 

 

ÉS 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

4440 TISZAVASVÁRI 

VÁROSHÁZA TÉR 4. 

 

 

 

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE: 

 

HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT. 

4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

RADNÓTI MIKLÓS U. 1. 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2017. SZEPTEMBER 20. 
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1. A HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT. RÖVID 

BEMUTATÁSA 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t, mint üzemeltetőt 11 település 

hozta létre 2013. január 1-jével a jogszabályi környezet megváltozása miatt. 

 

A társaság cégneve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

Társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1. 

Jogi forma: zártkörűen működő részvénytársaság 

Elsőszámú vezető: igazgatósági elnök 

 

Társulás tagjai által a szolgáltatóra átruházott feladat és hatáskörök: 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a 

közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására, 

üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat: 

o Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításával összefüggő közös 

érdek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása. 

o Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel- és 

tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: fejlesztési tervek, programok, közös 

pályázatok felkutatásában, készítésében, benyújtásában, megvalósításában.) 

o Lakossági, térségi érdekképviselet 

o A víziközmű üzemeltetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. legfelsőbb irányító szerve a Közgyűlés, 

melynek munkáját a vonatkozó jogszabályok szerint a Felügyelő Bizottság és a 

Könyvvizsgáló támogatja. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek feladatköre 

minden tekintetben megfelel a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek. 

A közgyűlésben a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. 

 

Az Igazgatóság három természetes személyből áll. 

Elnöke: Will Csaba (Hajdúböszörmény) 

Lőrincz László (Hajdúszoboszló) 

Bondár Sándor (Berettyóújfalu) 

 

Víziközmű szolgáltatást végző üzemigazgatások: 

1. számú üzemigazgatóság: Hajdúböszörmény 

2. számú üzemigazgatóság: Hajdúszoboszló 

3. számú üzemigazgatóság: Tiszavasvári 

4. számú üzemigazgatóság: Berettyóújfalu 

 

Az 1. számú üzemigazgatóság központja: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1. 

Ellátott települések: - Hajdúböszörmény  

 - Bocskaikert 

 - Hajdúhadház 

 - Téglás 

 

A 2. számú üzemigazgatóság központja:4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2. 

Ellátott települések: -Hajdúszoboszló 

 - Földes 
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A 3. számú üzemigazgatóság központja: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. II. emelet 

Ellátott települések: - Tiszavasvári 

 - Polgár 

 - Hajdúdorog 

 - Szorgalmatos 

 

A 4. számú üzemigazgatóság központja:4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. 

Ellátott települések: - Berettyóújfalu 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. mind a 4 üzemigazgatóság ellátási 

területe teljesen egybefüggő. Két település közötti fellépő távolságok maximum 20 km, 

melyek leginkább a földrajzi elhelyezkedésből adódnak. 

 

Minden Üzemigazgatóság a Zrt. területén belül legnagyobb felhasználói egyenértékkel 

rendelkező települései közül került kiválasztásra. Ezáltal biztosítható az, hogy az 

Üzemigazgatóságok a lehető legnagyobb létszámmal és szakmai felkészültséggel és a lehető 

legkisebb földrajzi távolsággal biztosítsák mind a saját, mind a hozzájuk tartozó 

üzemegységek jogszabályban meghatározott módon történő víziközmű szolgáltatás 

elvégzését. 

 

 

2. A TISZAVASVÁRI ÜZEMEGYSÉG (SZORGALMATOS ÉS TISZAVASVÁRI 

TELEPÜLÉSEK) BEMUTATÁSA 

 

 

2.1 VÍZIKÖZMŰ – RENDSZER TULAJDONJOGI HELYZETE 

 

Ivóvíz hálózat, tisztítási létesítmények,vízbeszerzési létesítmények tulajdonosa 100% tulajdon 

hányadban a Tiszavasvári Városi Önkormányzat. 

Szennyvízhálózat régi rendszer tulajdonosa 100%-os tulajdon hányadban a Tiszavasvári 

Városi Önkormányzat. 

 

2007-ben átadott szennyvíz beruházás  

tulajdonosa: - 84%-os tulajdon hányadban a Tiszavasvári Városi Önkormányzat. 

 - 16%-os tulajdon hányadban a Szorgalmatos Önkormányzat   

 

 

2.2 VÍZIKÖZMŰ RENDSZER TECHNOLÓGIAI JELLEMZÉSE 

 

 

2.2.1 IVÓVÍZ 

 

 

2.2.1.1 TELEPI LÉTESÍTMÉNY 

 

A vízmű telep helye: Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u.59.szám, hrsz.:3603 (vízmű épület, 

telephely, belső közművek, tisztított víztározók) 

 

A telepen 4 fő gépész dolgozik éjjel-nappali műszakban, emellett 5 fő hálózat-karbantartó, 1 

fő vízóra leolvasó, 1 fő raktáros és 1 fő üzemegység vezető látja el a feladatokat. 
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2.2.1.2 VÍZJOGI ENGEDÉLY 

Engedély száma: Ht.315/90/11/997. számú  vízjogi üzemeltetési engedély (többszörösen 

módosított) 

 
Engedély száma Engedély neve Kiadó hatóság Engedély érvényessége 

Tiszavasvári Vízmű 

Ht.315/90/1997. Vízjogi üzemeltetési 

engedély 

TIVIZIG  

Ht.315/106/2004. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

Tiszántúli Vízügyi 

Felügyelet 

2009. december 31. 

1428/10/2007. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

13744/7/2009. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE 2019. december 31. 

902/11/2013. Tiszavasvári-Józsefháza 

közkút vízjogi 

fennmaradási engedélye 

TIKÖTEVIFE 2028. december 31. 

1212/7/2013. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

2138/4/2013. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

(névátírás: HBVSZ Zrt.) 

TIKÖTEVIFE  

Tiszavasvári Városi Vízmű 

1428/12/2007. Üzemelő vízbázis 

kijelölése 

TIKÖTEVIFE  

3584/3/2013. Üzemelő vízbázis 

kijelölő határozat 

módosítása (névátírás: 

HBVSZ Zrt.) 

TIKÖTEVIFE 2020. december 31. 

 

 

2.2.1.3 VÍZNYERŐ HELYEK 

A víztermelő telep kizárólag felszín alatti vízbázist vesz igénybe, az ebből származó 

rétegvizet juttat a hálózatba a vízkezelést követően. 

 

Kútszám Kataszteri szám Fúrás éve Talpmélység Max. vízhozam 

I. számú B-67 1963. 80,00 1900 l/p 

II. számú B-75 1968. 149,00 2000 l/p 

III. számú B-89 1982. 151,50 1300 l/p 

IV. számú B-90 1983. 142,00 1900 l/p 

V. számú B-92 1991. 148,80 2300 l/p 

 

Vízkitermelés a IV. és V. számú kútból történik, az I., II. és III. számú kutak jelenleg 

megfigyelő kutakként funkcionálnak. 

 

Búvárszivattyúk adatai 

I. számú kút: 

H15/II + 4B 180 típusú szivattyú 

Q = 1200 l/p H = 60 m N = 30 kW 
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II. számú kút: 

H15/II + 4B 180 típusú szivattyú 

Q = 1200 l/p H = 60 m N = 30 kW 

 

III. számú kút: 

H15/II + 4B 180 típusú szivattyú 

Q = 1200 l/p H = 60 m N = 30 kW 

 

IV. számú kút: 

SP 70/5 típusú szivattyú 

Q = 1250 l/p H = 55 m N = 18 kW 

 

V. számú kút: 

SP 75-B típusú szivattyú 

Q = 1250 l/p H = 30 m N = 15 kW 

 

 

2.2.1.4 VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA 

 

Gázmentesítés: 

-Levegő bekeverés: 10m
3
/h 

- 2 db GYKV 7/3 típ. kompresszor, V = 80m
3
/ h 

- 1 db 5000 l-es légtartály szükséges nyomás: 3,00 – 5,00 bar 

- 1 db Ø 1200 mm-es légkiválasztó, v = 4 cm/s 

 

Vas- és mangántalanító szűrők: 

- 2 db Ø 3150 mm-es ZEL típ. kétrétegű szűrő, v=6 m/h (50m
3
/h) 

- 4 db Ø 1800 mm- es kétrétegű szűrő, v= 6m/h (15m
3
/h) 

- 1+1 db R6 típ. öblítő kompresszor, v= 600m
3
/h; p = 0,60 bar; N = 18,5 kW 

- 1 db, RKM 6 típ. öblítő kompresszor, v= 120m
3
/h; p = 1 bar; N = 13 kW 

- 1+1 db, AMIN 125-100-250+250VZ 160M4 típ.öblitőszivattyú, 

  Q = 2100 l/p;  H = 20 m;  N = 11 kW 

- 1 db, TA 120/20/I + VZ 234/4 típ. öblitőszivattyú 

  Q = 1200 l/p;  H = 20 m;  N = 7 kW 

- 1 db, BV 1020 típ. vegyszerszivattyú 

  Q = 800 l/p;  H = 11,5 m;  N = 5,5 kW 

- 1 db, V = 800 l-es vegyszertartály 

- 1 db, ADVANCE típ. klórozó 

 

Alacsony tároló: 

- 2 db, 150 m
3
-es, h = 3 m 

- 1 db, 400 m
3
-es, h = 1,7 m 

 

Magas tároló: 

- 1 db, 200 m
3
-es, h = 30 m 

 

Hálózati szivattyúk: 

- 1+1 db, TTA 170/25/III. típ. 

Q = 1700 l/p; H = 75 m; N = 27 kW 

- 1 db, TA 120/20/III.+ Z 71/4 
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   Q = 1200 l/p; H = 60 m; N = 22 kW 

 

Kapacitási adatok 

 

- Mélyfúrási kutak: 9400l/p 13.536m
3
/d 

- Búvárszivattyúk:  6100l/p 8.784m
3
/d 

- Szűrők:  3.520m
3
/d 

- Hálózati szivattyúk:  2900 l/p 3.828 m
3
/d 

- Kimenő hálózat:  5.500 m
3
/d 

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

- Mértékadó kapacitás:  3.520 m
3
/d 

Igényelt vízmennyiség: 800.000 m
3
/év 2.192 m

3
/d 

 

 A vízkitermelés, víztisztítás jelenlegi kapacitás kihasználtsága 65%-os. 

 

Vízkezelés művei, technológiai egységek főbb jellemzői 

 

a) Szűrőterem 

b) Klórgázadagoló helyiség 

c) Tisztavíztároló medencék 

 

a) Szűrőterem és berendezései 

A vas és mangán eltávolítását kétrétegű zárt rendszerű szűrők biztosítják. 

A szűrők típusa ZEL 3150 

Kapacitása 1000 m3/d 

 

Beépített szűrők száma 6 db, melyből a jelenlegi vízigényt 2 db szűrő üzemével isbiztosítani 

lehet. Négy szűrő tehát tartalék. A vas és mangán hatékony kiválásaérdekében a nyersvízbe a 

szűrőket megelőző vezetékszakaszon oxigén – levegő –kerül bejuttatásra GA-10-7,5 p. típusú 

kompresszor segítségével. 

 

A víz maradék gáztartalma két helyen válik ki a vízből: 

- szűrőket megelőző csőszakaszon lévő 2 m3 térfogatú gáztalanítón, 

- tisztavíztárolóba való beömlésnél. 

 

b) Klórgázadagoló helyiség és berendezései 

A klórgáz elsősorban fertőtlenítési céllal adagolják a vízhez, de a szűrést megelőzőklórozás a 

vas és mangán oxidációját is elősegíti. A szűrést követő klórozás céljakimondottan a 

fertőtlenítés. A klórgázadagoló helyiségben ADVENCE típusú klórozóberendezés üzemel, 

mely biztosítja a szükséges klór bejuttatását az ivóvízbe. Aklórgázt klórpalack biztosítja, 

melyekből állandóan 2 db van üzemben. A palackleürítése esetén automatikusan átkapcsol a 

berendezés a „tele” palackra. Ezt követőenaz üres palackot le kell cserélni. A klór 

mennyiségét jelenleg kézi szabályozással avízműgépész állítja be a műszaki vezető utasítása 

alapján. 

 

C) Tisztavíztároló medencék és berendezéseik 

A vízműtelepen 700 m
3
 térszinti tározó /1 db 400 m

3
 2 db 150 m

3
/ kapacitás 

kerültkialakításra, melyből jelenleg a 400 m
3
-es nagy tározó nem üzemel, tartalék. A 300m

3
-

es tározó iker elrendezésű 150-150 m
3
 tározó kapacitást biztosít. Az ikertározókülön-külön is 

üzemeltethető. A tisztított víz felső beömléssel kerül a tározókba,biztosítva a még 
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visszamaradt metán gáz eltávozását. A tározók természetes ésmesterséges szellőztetéssel 

vannak ellátva. Minden medence vízszintjelzővel fel vanszerelve és úgy szintén túlfolyó és 

leürítő vezetékkel. 

 

További tároló kapacitást jelent a 200 m
3
-es magastározó, mely nem a vízműtelepen,hanem a 

város súlypontjában került felépítésre /Tiszavasvári Gépállomás út/. Amagastározó feltöltését 

a vízműtelepen lévő nyomásfokozó – hálózati – szivattyúkvégzik. 

 

 

2.2.1.5 IVÓVÍZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT 

 

Ht. 315/90/1997. vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Vezetékátmérő Acél AC KM PVC Összesen 

NA 200 82 4.758  4.840 

NA 150  720  720 

NA 125 30 4.658  4.688 

NA 100 120 21.406 9.850 31.376 

NA 80 120 31.096 820 32.076 

Összesen 352 62.638 10.670 73.660 

 

 

2.2.2 SZENNYVÍZ 

 

 

2.2.2.1 TELEPI LÉTESÍTMÉNY 

Szennyvíztelep: Tiszavasvári külterület hrsz.: 0296/13  

A telepen 4 fő gépész dolgozik éjjel-nappali műszakban, emellett 1 fő hálózat-karbantartó, 1 

gépkocsivezető és 1 fő telepvezető látja el a feladatokat. 

 

 

2.2.2.2 VÍZJOGI ENGEDÉLY 

Engedély száma: 35900/7294-9/2015.Ált. vízjogi üzemeltetési engedély 

 
Engedély száma Engedély neve Kiadó hatóság Engedély érvényessége 

Tiszavasvári Szennyvíztelep 

385/69/1997. Vízjogi üzemeltetési 

engedély 

TIVIZIG  

385/101/1999. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIVIZIG  

191/37/2005. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

719/09/2006. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE 2010. december 31. 

15/56/2007. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

955/40/2008. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

955/66/2008. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

3049/5/2009. Környezetvédelmi 

működési engedély 

TIKÖTEVIFE 2020. december 31. 

748/40/2010. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE 2015. december 31. 
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24.2/Tv./3472-1/2011. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (76,1 m
3
/év) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2016. október 10. 

24.2/Tv./3473-1/2011. Kémiai talajjavító 

engedély 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2016. október 10. 

24.2/Tv/2581-1/2012. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (1275,2 

m
3
/év) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2017. április 13. 

24.2/Tv/2581-5/2012. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (névátírás: 

3472-1/2011.) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2016. október 10. 

24.2/Tv/2581-6/2012. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (névátírás: 

2581-1/2012.) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2017. április 13. 

35900/7294-9/2015.Ált. Vízjogi üzemeltetési 

engedély  

Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi 

Hatósági Szolgálat 

2021. május 31. 

 

 

2.2.2.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE: 

 

Technológia: 

Nyers szennyvíz mennyiségmérő: 

- 1 db, DN 150 GAMMA C 717 

 

Gépi rács(meglévő kezelő épület födémre szerelve): 

- 1 db, MULTIPROJEKT MP- 471/06 gépi rács 

b = 3 mm;Q = 50 l/s; 

- 1db, rácsszemét konténer szűrővászon betéttel 

típ.: UNITECH - BARCS 10-01; V = 4 m
3
 

 

Homokfogó 

-1 db KO anyagú tangenciális homokfogó 

- 1 db MULTIPROJEKT MTHK – 1.0 típ. homokkihordóval 

Q = 50 l/s 

 

Tömbösített műtárgy: 

- 1 db, (denitrifikáló) vasbeton  V = 182 m
3 

h = 5 m;    T = 4,3 h;  

- 2+2 db, Búvárkeverő Flygt 4620 SF 

  P = 1,1 kW 

- 2 db, Anoxikus medence 

  - 2 db Búvárkeverő Flygt 4620 SF 

  - 1 db Búvárkeverő Flygt 4630 

  - 1 db Búvárkeverő Flygt 4610 SF 

- 2 db,Levegőztető medence vasbeton V = 405+ 766 m
3
  ; Vh= 1102 m

3
 

h = 5 m ;  T = 26 h 

- 2 kltFlygt SANITAIRE finombuborékos levegőztető rendszer 

  920 db levegőztető elemmel 

- 1 db, Robuschi ES 65/2-VSM fúvó(meglévő 2 db mellé) 
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  Q = 19,5 m
3
/min; p = 600 mbar; P 7 30/23/8 kW 

-1 db, Flygt CP 3080.211 LT 183 típ. recirkulációs szivattyú  

  Q = 20 l/s; H = 2,8 m 

- 1 db, Utóülepítő medence vasbeton, V = 396 m
3
 

Fh= 840 m
2
 ;  L = 10,5 m;  h = 4,7 m; 

felületihidr.terh: 0,59 m/h; felületi leb a. terh: 1,24 kg/m
2
x h; 

  T = 6,3 h  

- 1 db, MULTIPROJEKT MHSZK 8 tip. kotró 

- 2 db, Flygt CP 3085 LT 183 búvár szivattyúval 

- 2 db, MULTIPROJEKT MHSZK 5 tip. kotró 

- 2-2 db, Flygt CP 3068.180 búvár szivattyúval 

- Iszapsűrítő vasbeton (meglévő fertőtlenítő átalakításával) V = 40 m
3
; H = 3,5 m 

 

Iszapkezelés: 

- 1 db MULTIPROJEKT MS-10 iszapvíztelenítő szalagszűrő prés, vegyszer tartályokkal, 

adagoló és feladó szivattyúval. 

  Q 7 6-10 m
3
/h;   Pö = 5 kW 

víztelenített iszap sz. a. tart.: 16-22 %; V = 5,6 m
3
/d 

 

Átemelő akna: 

- 2 db Flygt CP 3102.181 búvár szivattyúval 

 

Komposztáló telep: 

18 x 40 m – es érlelőhely 

- 1 db JCB prizmázó gép 

- 1 db JCB kotró gép  

 

Telep kapacitása: 

1.500 m
3
/d; 14275 leé 

Szennyvíztelep kapacitás kihasználtság 70%-os. 

 

 

2.2.2.4 SZENNYVÍZ ÁTEMELŐK 

 

Hálózati szennyvízátemelők 

 

Ssz Helye Akna 

átmérő 

/m/ 

Típusa (1+1 db) Q 

/l/s/ 

H 

/m/ 

N 

/kW/ 

1. Kossuth u.      2 Flygt CP 3101 MT 430   20 7,5 3,1 

2. Ifjúság u.      2 Flygt CP 3101 MT 430   20 7,5 3,1 

3. Hősök u.      2 Flygt CP 3085 MT 432   15 7,5 3,1 

4. Dózsa u.      2 Flygt CP 3102 MT 430    20 7,5 3,1 

5. Géza fejedelem 

u. 

     2    Flygt CP 3085 MT 432   12 8 2 

6. Egység u.      2 Flygt CP 3101 MT 430   20 7,5 3,1 

7. Adria u.      4 Flygt CP 3126 HT  25dm
3
/s 17  

8. Bocskai u.      1,6 AKC-05-250     6 12 2,2 

9. Nyárfa u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

10. Körösi u.      1,6 AKC-20-250     8 15 3,0 
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11. Széles u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

12. Gépállomás u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

13. Petőfi u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

14. Táncsics u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

15. Lónyai u.      1,6 AKC-05-250     8 6 2,2 

16. Vízmű u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

17. Május u.      1,6 KC-05-250     5 7 2,2 

18. Egység u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

19. Víz u.      1,6 KC-05-250     8 6 2,2 

20. Szilágyi u.      1,6 AKC-20-250     8 15 3,0 

21. Vasvári u.      1,6 AKC-05-250     6 12 2,2 

22. Csontváry u.      1,6 KC-20-250     6 17 3 

23. Petőfi u.      1,6 KC-05-250     8 15 2,2 

24. Keskeny u.      1,6 KC-02-214(1db)     3 5 1,1 

25. Galamb u.      1,6 KC-05-250     6 6 2,2 

26. Körte  u. I.      1,6 AKC-26-252    11 4 4,4 

27. Körte u. II.      1,6 KC-20-250      4 11 3,0 

28. Pázsit u.      1,6 KC-20-250(1db)    11 12 3,0 

29. Irinyi u.      1,5 Flygt CP 3067 LT 210       2 7 1,2 

30. Kinizsi u.      1,5 Flygt CP 3067 LT 210       2 7     1,2 

31. Aradi u.      1,5 Flygt MP3085 HT 253        4 15 2,4 

 

Házi szennyvízátemelők 

- 673 db Kontroll szivattyúval szerelve 

 

 

2.2.2.5 SZENNYVÍZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT 

 

36-6/I/1981. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) B (fm) Összesen (fm) 

NA 400 351 - 351 

NA 300 3.547 - 3.547 

Ø20 - 303 303 

Összesen (fm) 3.898 303 4.201 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) B (fm) Összesen (fm) 

D150 160 - 160 

D100 128 - 128 

Összesen (fm) 288 - 288 

 

 

Ht. 385/69/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 300 2.857 309 3.166 

NA 200 - 7.476 7.476 

NA 160 - 48 48 

NA 150 bekötővez. - 1.212 1.212 
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Összesen (fm) 2.857 9.045 11.902 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 2.302 2.302 

D150 197 - 197 

D100 155 - 155 

Összesen (fm) 352 2.302 2.654 

 

 

Ht. 385/99/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D110 - 2.206 2.206 

D63 - 172 172 

D50 - 979 979 

Összesen (fm) - 3.357 3.357 

 

 

Ht. 385/101/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 2.028 2.028 

Összesen (fm) - 2.028 2.028 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D100 - 246 246 

D90 - 16 16 

Összesen (fm) - 262 262 

 

 

Ht. 955/40/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 33.131 33.131 

NA 150 bekötővez. - 14.450 14.450 

Összesen (fm) - 47.581 47.581 

Nyomóvezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D110 - 1.700 1.700 

D90 - 3.777 3.777 

D63 - 11.489 11.489 

D50 - 3.995 3.995 

Összesen (fm) - 20.961 20.961 

Gravitációs vezeték (Szorgalmatos) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 6.685 6.685 

NA 150 bekötővez. - 3.573 3.573 

Összesen (fm) - 10.58 10.58 

Nyomóvezeték (Szorgalmatos) 
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Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 110 - 2.476 2.476 

NA 90 - 612 612 

NA 63 - 407 407 

NA 50 - 304 304 

Összesen (fm) - 3.799 3.799 

 

 

Ht. 955/66/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 4.693 4.693 

NA 150 bekötővez. - 4.795 4.795 

Összesen (fm) - 9.488 9.488 

Nyomóvezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 63 - 197 197 

Összesen (fm) - 197 197 

 

 

Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt-től átvett vezetékszakaszok 

Gravitációs vezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

D300 705 115 820 

D250 75 - 75 

D200 1.546 - 1.546 

Összesen (fm) 2.326 115 2.441 

Nyomóvezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D125 - 1.167 1.167 

Összesen (fm) - 1.167 1.167 
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3. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében a víziközmű-

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira 

tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési 

tervet kell készíteni. 

 

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

 

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő 

felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és 

pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az 

üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási 

feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. 

 

A víziközmű-rendszer egy VKR kóddal rendelkezik, ami magába foglalja Szorgalmatost 

és Tiszavasvárit, így mind a felújítási és pótlási tervrészt, mind a beruházási tervrészt 

külön-külön elkészült a településekre vonatkozóan. 

 

 

3.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

3.1.1 I. ÜTEM: 2018. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Rövidtávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

56 2018. év 

bérleti díj 

 

2018. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 56.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

2.100 2018. év 

bérleti díj 

 

2018. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 2.100.000 Ft 
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3.1.2 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Középtávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. Elosztó hálózat Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 

40 2019-2022. 

év bérleti díj 

2. IV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

184 2019-2022. 

év bérleti díj 

 

2019-2022. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 224.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. Vízkitermelés IV. számú kút vízműtelepre 

menő töltővezetékének 

cseréje, tolózárakkal 

szükséges 9.000 Pályázat* 

2. IV/9. Vízkitermelés V. számú kút vízműtelepre 

menő töltővezetékének 

cseréje, tolózárakkal 

szükséges 15.000 Pályázat* 

3. IV/9. Vízműtelep Vízműtelepi épület 

homlokzati hőszigetelése, 

nyílászáró csere, lapostető 

szigetelésének felújítása 

nem 

szükséges 

10.000 Pályázat* 

4. IV/9. Vízműtelep Hálózati szivattyúk cseréje nem 

szükséges 

2.500 Pályázat* 

5. IV/9. Elosztó hálózat Acél vezeték, hozzá tartozó 

bekötővezeték cseréje 

tolózárakkal, tűzcsapokkal 

350 fm + bekötővezeték 

szükséges 10.500 Pályázat* 

6. IV/9. Elosztó hálózat NA 200 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 4.800 fm + 

bekötővezeték 

szükséges 144.000 Pályázat* 

7. IV/9. Elosztó hálózat NA 150 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 700 fm + 

bekötővezeték 

szükséges 21.000 Pályázat* 

8. IV/9. Elosztó hálózat NA 125 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 4.700 fm + 

bekötővezeték 

szükséges 141.000 Pályázat* 



70 
 

9. IV/9. Elosztó hálózat Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 

1.000 2019-2022. 

év bérleti díj 

10. IV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

7.400 2019-2022. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2019-2022. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 361.400.000 Ft 

 

 

3.1.3 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Hosszútávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. Elosztó hálózat NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal, 5.100 fm + 

bekötővezeték 

szükséges 153.000 Pályázat* 

2. IV/9. Elosztó hálózat Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 

140 2023-2032. 

év bérleti díj 

3. IV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

420 2023-2032. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2023-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 153.560.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 159.000.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. Vízműtelep 400 m
3
-es alacsony 

víztározó felújítása, pangó 

víz megszüntetése érdekében 

szükséges 13.000 Pályázat* 

2. IV/9. Vízműtelep 2 db 150 m
3
-es alacsony 

víztározó felújítása 

szükséges 10.000 Pályázat* 

3. IV/9. Elosztó hálózat 200 m
3
-es magas víztározó 

felújítása 

szükséges 40.000 Pályázat* 

4. IV/9. Elosztó hálózat NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.300 fm + 

bekötővezeték 

szükséges 159.000 Pályázat* 

5. IV/9. Elosztó hálózat NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.500 fm + 

szükséges 165.000 Pályázat* 
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bekötővezeték 

6. IV/9. Elosztó hálózat NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.300 fm + 

bekötővezeték 

szükséges 159.000 Pályázat* 

7. IV/9. Elosztó hálózat Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 

2.500 2023-2032. 

év bérleti díj 

8. IV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

18.500 2023-2032. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2023-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 567.000.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 930.500.000 Ft 

 

 

 

3.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

3.2.1 I. ÜTEM: 2018. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Rövidtávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9.  Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

56 2018. évi 

bérleti díj 

 

2018. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 56.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9.  Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

2.100 2018. év 

bérleti díj 

 

2018. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 2.100.000 Ft 

 

 

3.2.2 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 
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Középtávú felújítási és pótlási terv 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje indokolt 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

40 2019-2022. 

év bérleti díj 

2. SZV/9.  Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

184 2019-2022. 

év bérleti díj 

 

2019-2022. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 224.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Szennyvíztelep Szennyvíztelepi épület 

homlokzati hőszigetelése, 

nyílászáró csere 

nem 

szükséges 

5.000 Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat 1. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat 2. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.900 Pályázat* 

4. SZV/9. Elosztó hálózat 3. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

5. SZV/9. Elosztó hálózat 4. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

6. SZV/9. Elosztó hálózat 5. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

7. SZV/9. Elosztó hálózat 6. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.800 Pályázat* 

8. SZV/9. Elosztó hálózat 7. számú átemelő felújítása, 

rács elhelyezése, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

3.200 Pályázat* 

9. SZV/9. Elosztó hálózat 29. számú átemelő 

felújítása, szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

10. SZV/9. Elosztó hálózat 30. számú átemelő 

felújítása, szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.900 Pályázat* 

11. SZV/9. Elosztó hálózat 31. számú átemelő 

felújítása, szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

12. SZV/9. Elosztó hálózat Nyomóvezeték kiváltása 

gravitációs vezetékre, 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

bekötővezetékekkel, 2.000 

fm 

szükséges 80.000 Pályázat* 

13. SZV/9. Elosztó hálózat Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje indokolt 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

2.500 2019-2022. 

év bérleti díj 

14. SZV/9.  Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

5.900 2019-2022. 

év bérleti díj 



73 
 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2019-2022. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 114.800.000 Ft 

 

 

3.2.3 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Hosszútávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 25. számú átemelő 

felújítása, szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat 26. számú átemelő 

felújítása, szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat 27. számú átemelő 

felújítása, szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

4. SZV/9. Elosztó hálózat Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje szükséges 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

140 2023-2032. 

év bérleti díj 

5. SZV/9.  Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

420 2023-2032. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2023-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 6.760.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 6.984.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat NA 100 és 150 AC vezeték, 

hozzá tartozó bekötővezeték 

cseréje, tisztítóaknákkal, 

idomokkal, 700 fm 

szükséges 21.000 Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat NA 300 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték cseréje 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

4.800 fm 

szükséges 144.000 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat NA 300 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték cseréje 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

5.200 fm 

szükséges 156.000 Pályázat* 

4. SZV/9. Elosztó hálózat 8. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

5. SZV/9. Elosztó hálózat 9. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.100 Pályázat* 
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6. SZV/9. Elosztó hálózat 10. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.800 Pályázat* 

7. SZV/9. Elosztó hálózat 11. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

8. SZV/9. Elosztó hálózat 12. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

9. SZV/9. Elosztó hálózat 13. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

10. SZV/9. Elosztó hálózat 14. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

11. SZV/9. Elosztó hálózat 15. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

12. SZV/9. Elosztó hálózat 16. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.900 Pályázat* 

13. SZV/9. Elosztó hálózat 17. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.800 Pályázat* 

14. SZV/9. Elosztó hálózat 18. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

15. SZV/9. Elosztó hálózat 19. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

16. SZV/9. Elosztó hálózat 20. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.100 Pályázat* 

17. SZV/9. Elosztó hálózat 21. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.200 Pályázat* 

18. SZV/9. Elosztó hálózat 22. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

19. SZV/9. Elosztó hálózat 23. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

20. SZV/9. Elosztó hálózat 24. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.100 Pályázat* 

21. SZV/9. Elosztó hálózat 28. számú átemelő felújítása, 

szivattyúcsere 

nem 

szükséges 

1.200 Pályázat* 

22. SZV/9. Elosztó hálózat Nyomóvezeték kiváltása 

gravitációs vezetékre, 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

bekötővezetékekkel, 1800 fm 

szükséges 72.000 Pályázat* 

23. SZV/9. Elosztó hálózat Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje szükséges 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

4.200 2023-2032. 

év bérleti díj 

24. SZV/9.  Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 

16.800 2023-2032. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2023-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 448.600.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 565.500.000 Ft 
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4. BERUHÁZÁSI TERV 

 

 

4.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

4.1.1 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Középtávú beruházási terv 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV-9 Vízkitermelés I. számú kút újrafúrása, 

búvárszivattyú cseréje 

szükséges 10.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2019-2022. évben tervezett beruházások összege: 10.000.000 Ft 

 

 

4.1.2 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Hosszú távú beruházási terv 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. Vízkitermelés Józsefházi településrész 

vízellátása új kút fúrásával 

és technológia kiépítésével 

szükséges 15.000 Pályázat* 

2. IV/9. Vízműtelep Vízműtelepi épületen 

napelemek elhelyezése 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 40.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2023-2032. évben tervezett beruházások összege: 55.000.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett beruházások összege: 65.000.000 Ft 

 

 

4.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 
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4.2.1 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Középtávú beruházási terv 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Szennyvíztelep Komposzt szállítására 

eszköz beszerzése 

nem 

szükséges 

10.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2019-2022. évben tervezett beruházások összege: 10.000.000 Ft 

 

 

4.2.3 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Hosszútávú beruházási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 25. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

2 SZV/9. Elosztó hálózat 26. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat 27. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2023-2032. évben tervezett beruházások összege: 4.500.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett beruházások összege: 4.500.000 Ft 

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 
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SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Szennyvíztelep Szennyvíztelepi épületen 

napelemek elhelyezése 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 45.000 Pályázat* 

2 SZV/9. Elosztó hálózat 1. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

1.500 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat 2. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

1.500 Pályázat* 

4. SZV/9. Elosztó hálózat 3. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

1.500 Pályázat* 

5. SZV/9. Elosztó hálózat 4. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

1.500 Pályázat* 

6. SZV/9. Elosztó hálózat 5. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

1.500 Pályázat* 

7. SZV/9. Elosztó hálózat 6. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

1.500 Pályázat* 

8. SZV/9. Elosztó hálózat 7. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

nem 

szükséges 

2.000 Pályázat* 

9. SZV/9. Elosztó hálózat 8. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

10. SZV/9. Elosztó hálózat 9. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

11. SZV/9. Elosztó hálózat 10. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

12. SZV/9. Elosztó hálózat 11. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

13. SZV/9. Elosztó hálózat 12. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

14. SZV/9. Elosztó hálózat 13. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

15. SZV/9. Elosztó hálózat 14. számú átemelő szükséges 1.500 Pályázat* 
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napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

16. SZV/9. Elosztó hálózat 15. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

17. SZV/9. Elosztó hálózat 16. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

18. SZV/9. Elosztó hálózat 17. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

19. SZV/9. Elosztó hálózat 18. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

20. SZV/9. Elosztó hálózat 19. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

21. SZV/9. Elosztó hálózat 20. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

22. SZV/9. Elosztó hálózat 21. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

23. SZV/9. Elosztó hálózat 22. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

24. SZV/9. Elosztó hálózat 23. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

25. SZV/9. Elosztó hálózat 24. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.000 Pályázat* 

26. SZV/9. Elosztó hálózat 28. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.000 Pályázat* 

27. SZV/9. Elosztó hálózat 29. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

28. SZV/9. Elosztó hálózat 30. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

29. SZV/9. Elosztó hálózat 31. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

szükséges 1.500 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 
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2023-2032. évben tervezett beruházások összege: 86.500.000 Ft 

2018-2032. évben tervezett beruházások összege: 96.500.000 Ft 
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5. SZÖVEGES INDOKOLÁS 

 

 

5.1 FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV 

 

 

5.1.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.1.1.1 I. ÜTEM: 2018. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A 2018. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A 2018. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

5.1.1.2 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

2. PONT 

A 2019-2022. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1-2. PONT 

Jelenleg a IV. és V. kútból történi vízkivétel, a betápláló vezetékek cseréje indokolttá vált. El 

nem végzése esetén, egy esetleges csőtörés során egy kút nem tudja biztonságosan ellátni a 

települési vízigényt, különösen nyári forróság idején 

 

3. PONT 
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A vízműtelepi épület kora, állaga már szükségessé teszi a nyílászárók cseréjét, ami külső 

hőszigeteléssel párosulva energia-megtakarításteredményezne.A lapostető szigetelése egyre 

több helyen ázik be, különösen nagyobb esők idején. El nem végzése nem veszélyezteti a 

vízszolgáltatás minőségét, azonban a jelenlegi állapot az itt dolgozók komfortérzetét 

csökkenti, az energia költségeket folyamatosan növeli 

 

4. PONT 

A vízműtelep területén lévő 3 db hálózati szivattyú egyre szaporodó karbantartási igénye 

indokolttá tette a cseréket. El nem végzése esetén esetleges szivattyú hiba idején a vízmű nem 

tudja teljes mértékben ellátni a település vízigényét, különösen nyári forróság esetében 

 

5-8. PONT 

A meglévő acél, valamint AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, szükség szerint 

tolózárakkal, tűzcsapokkal. El nem végzése esetén hosszabb távon a korosodó csőhálózat 

miatt meg fog szaporodni a csőtörések, vízfeltörések száma, romolhat a vízszolgáltatás 

minősége, egyre több fogyasztott fog érinteni a kizárkolások idejére a vízhiány 

 

9. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

10. PONT 

A 2019-2022. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

5.1.1.3 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, szükség szerint tolózárakkal, 

tűzcsapokkal. El nem végzése esetén, hosszabb távon a korosodó csőhálózat miatt meg fog 

szaporodni a csőtörések, vízfeltörések száma, romolhat a vízszolgáltatás minősége, egyre több 

fogyasztott fog érinteni a kizárkolások idejére a vízhiány 

 

2. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

3. PONT 

A 2023-2032. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 
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TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A vízműtelep területén lévő 400 m3-es alacsony víztározó jelenleg használaton kívül van, 

mivel kivitelezési hibák miatt bepang benne a víz. El nem végzése nem veszélyezteti a 

vízszolgáltatást, azonban átalakításával, felújításával jelentős mértékben megnövelhető a 

vízműtelepen tárolható víz mennyisége, ami a termelő kutak esetleges hibája idején hosszabb 

időtartamra lehetővé tenné a víz hálózatra történő juttatását 

 

2. PONT 

A vízműtelep területén lévő két db, egyenként 150 m3-es alacsony víztározó felújítása 

szükségessé vált. El nem végzése rövid távon nem veszélyezteti a vízszolgáltatást, azonban a 

későbbiekben romlást eredményezhetnek a víz minőségében 

 

3. PONT 

A város frekventált helyén lévő 200 m3-es magas víztározó karbantartása, felújítása 

esedékessé vált. El nem végzése rövid távon nem veszélyezteti a vízszolgáltatást, azonban a 

későbbiekben meghibásodása esetén a csőhálózatban nem lenne biztosítható a megfelelő 

nyomás, a településeken élő víz nélkül maradnak 

 

4-6. PONT 

A meglévő acél, valamint AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, szükség szerint 

tolózárakkal, tűzcsapokkal. El nem végzése esetén hosszabb távon a korosodó csőhálózat 

miatt meg fog szaporodni a csőtörések, vízfeltörések száma, romolhat a vízszolgáltatás 

minősége, egyre több fogyasztott fog érinteni a kizárkolások idejére a vízhiány 

 

7. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

8. PONT 

A 2023-2032. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

 

5.1.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.1.2.1 I. ÜTEM: 2018. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A 2018. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 
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TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A 2018. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

5.1.2.2 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőben 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

2. PONT 

A 2019-2022. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A vízműtelepi épület kora, állaga már szükségessé teszi a nyílászárók cseréjét, ami külső 

hőszigeteléssel párosulva energia-megtakarítást eredményezne. El nem végzése nem 

veszélyezteti a szennyvízszolgáltatás minőségét, azonban a jelenlegi állapot az itt dolgozók 

komfortérzetét csökkenti, az energia költségeket folyamatosan növeli 

 

2-11. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők felújítása, szivattyúk cseréje. El nem végzése esetén, 

hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére jelentős 

többletköltséggel jár az átemelők szivattyúinak felvétele, törlőkendők eltávolítása, fogyasztó 

részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz az átemelőben feltorlódó, adott esetben 

kibukó szennyvíz 

 

12. PONT 

A meglévő AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, tisztítóidomokkal, aknákkal. El 

nem végzése esetén, hosszabb távon a korosodó csőhálózat miatt egyre több szennyvíz juthat 

a környezetbe, valamint egyre több csapadék- és belvíz juthat a szennyvízhálózatba, ami 

jelentős mértékben megnövelheti a szennyvíztelepen kezelendő szennyvíz mennyiségét 

 

13. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 
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jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőből 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

14. PONT 

A 2019-2022. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

5.1.2.3 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 

1-3. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők felújítása, szivattyúk cseréje. El nem végzése esetén, 

hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére jelentős 

többletköltséggel jár az átemelők szivattyúinak felvétele, törlőkendők eltávolítása, fogyasztó 

részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz az átemelőben feltorlódó, adott esetben 

kibukó szennyvíz 

 

4. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőből 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

5. PONT 

A 2023-2032. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1-3. PONT 

A meglévő AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, tisztítóidomokkal, aknákkal. El 

nem végzése esetén, hosszabb távon a korosodó csőhálózat miatt egyre több szennyvíz juthat 

a környezetbe, valamint egyre több csapadék- és belvíz juthat a szennyvízhálózatba, ami 

jelentős mértékben megnövelheti a szennyvíztelepen kezelendő szennyvíz mennyiségét 

 

4-21. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők felújítása, szivattyúk cseréje. El nem végzése esetén, 

hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére jelentős 

többletköltséggel jár az átemelők szivattyúinak felvétele, törlőkendők eltávolítása, fogyasztó 

részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz az átemelőben feltorlódó, adott esetben 

kibukó szennyvíz 
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22. PONT 

A meglévő nyomóvezetékek, továbbá a bekötővezetékek cseréje gravitációs vezetékre, 

tisztítóidomokkal, aknákkal. El nem végzése esetén, a szennyvízszolgáltatást nem 

veszélyezteti, azonban az esetleges kiváltással a szolgáltató részére jelentős költség 

megtakarítást eredményezne, mivel számos házi átemelő megszűntetésre kerülne, a 

fogyasztók számára energia-megtakarítást eredményezne egyrészről, másrészről a házi 

átemelő nem megfelelő működéséből eredő kellemetlenségek elkerülhetővé válnának 

 

23. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőből 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

24. PONT 

A 2023-2032. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

 

5.2 BERUHÁZÁSI TERV 

 

 

5.2.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.2.1.1 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A behomokolódott, jelenleg megfigyelő kútként működő, a vízműtelep területén található I. 

kút újrafúrása, szivattyúcserével. El nem végzése esetén nem veszélyezteti a vízszolgáltatást, 

azonban három termelő kúttal biztonságosabb módon ellátható a két település vízzel, egy 

esetleg betápláló vezeték hibája idején is 

 

 

5.2.1.2 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A józsefházi településrészen meglévő kút kiváltása, új kút fúrásával, víztisztító technológia 

telepítésével. El nem végzése veszélyezteti a vízszolgáltatás minőségét, mivel a jelenlegi kút 
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nem rendelkezik olyan technológiával, ami teljes körűen biztosítani a megfelelő minőségű 

vizet 

 

 

2. PONT 

A vízműtelep napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem veszélyezteti a 

vízszolgáltatást, azonban hosszú távon jelentős energia-megtakarítást eredményezne, adott 

esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a vízszolgáltatás fenntartásához 

 

 

5.2.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.2.2.1 II. ÜTEM: 2019-2022. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A szennyvíztelepen keletkező komposzt telepen belüli szállítására eszköz beszerzése. El nem 

végzése nem veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban a telepen jelenleg nehezen 

megoldott a komposzt eljuttatása a komposztáló területre. A konténer kijutatásához több 

dolgozó szükséges, ami egy esetlegesen meglévő hálózati hiba, átemelőkkel kapcsolatos 

problémák esetén szervezési gondokat okoz 

 

 

5.2.2.2 III. ÜTEM: 2023-2032. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 

1-3. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem 

veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban hosszútávon jelentős energia-megtakarítást 

eredményezne, adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a 

szennyvízszolgáltatás fenntartásához, a keletkezett szennyvíz átemeléséhez 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A szennyvíztelep napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem veszélyezteti a 

szennyvízszolgáltatást, azonban hosszú távon jelentős energia-megtakarítást eredményezne, 

adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a szennyvízkezelés 

fenntartásához 

 

2-29. PONT 
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A településen meglévő „nagy” átemelők napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem 

veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban hosszútávon jelentős energia-megtakarítást 

eredményezne, adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a 

szennyvízszolgáltatás fenntartásához, a keletkezett szennyvíz átemeléséhez 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 

 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 

Tárgy (8.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 26. pontjában tévesen szerepel a 4 475 e Ft, 

mert a helyes összeg 2 975 e Ft. A táblázatban és magában a rendelet-tervezetben pontosan szerepel. 

Illetve kérte, hogy a rendelet-tervezet 3. §-ban szerepelnek a módosítandó mellékletek, itt a 

feltüntetetteken túl 9.4.2 mellékletet kell feltüntetni. Illetve a 9.2.1 mellékletet törölni szükséges.  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy a 25. pontban a hivatalvezető részére egy 2,5 millió Ft-os előirányzatot adtak 

meg, és hogy ez egyetlen ember részére lesz kifizetve?  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Valószínű félre értés lesz, hivatalvezető kezdeményezheti, vagy az ő kérelmére. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Polgármesteri Hivatal dolgozói részére kérheti a hivatalvezető. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Az áll benne, hogy a hivatalvezető részére a lehetőséget biztosítani, hogy kifizethesse, nem magának. 

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli 

pontosításokkal együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

25/2017.(IX.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) 

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 35/2014. (XI.28.) önkormányzati 

rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

a)  3.285.855.904 Ft költségvetési bevétellel 

b)  3.628.029.387 Ft költségvetési kiadással 

c)   342.173.483 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  148.342.078 Ft működési hiánnyal  

cb)   193.831.405 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)   480.499.415 Ft finanszírozási bevétellel 

e)   138.325.932 Ft finanszírozási kiadással 

f)   342.173.483 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  257.834.483 Ft működési többlettel 

fb)    84.339.000 Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  18.133.361 Ft általános, 70.489.322 Ft céltartalékot állapít 

meg.
  

 

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 

9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, 12,  melléklete helyébe e rendelet  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. melléklete, 1. táj., 2.táj. 4. táj. 5. táj. 6. 

táj. és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet  31. 32. 33. 34. 35. és 36. melléklete lép, továbbá kiegészül 

a 10. melléklettel.  
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4.§ Ez a rendelet 2017. szeptember 30-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

 

     Kihirdetve: 2017. szeptember 29-én. 

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2017.(IX.29.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a 

helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési 

egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult 

összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 



127 
 



128 
 



129 
 



130 
 



131 
 



132 
 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
 



143 
 



144 
 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
 



149 
 



150 
 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 



156 
 



157 
 



158 
 



159 
 



160 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

26/2017.(IX.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:  

 

1.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

3.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
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4.§ E rendelet 2017. október 01. napjával lép hatályba. 
  

 
 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

   polgármester   jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 29. 

 

 

  Badics Ildikó 

                                                                                 jegyző 
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1. melléklet a 26/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez 

Tiszavasvári Város Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyoni körbe sorolt ingatlanairól 

 

 

ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

1.  100 közút Géza fejedelem u. 666 1/1 

2.  1010 közút Alkotmány u. 2292 1/1 

3.  10312 közút Zártkert 656 1/1 

4.  10492 közút Zártkert 4153 1/1 

5.  1054 közút Batthyány u. 1896 1/1 

6.  1083 közút Széchenyi u. 3161 1/1 

7.  1121 közút Víg u. 1355 1/1 

8.  114 közút Október u. 6. 890 1/1 

9.  1149 közút Víz u. 7608 1/1 

10.  1162 közút Csillag u. 3601 1/1 

11.  1187 közút Kodály Zoltán u. 3174 1/1 

12.  119 közút Bethlen Gábor u. 2824 1/1 

13.  1211 közút 
Csillag, Kodály Zoltán, Víg u. 

végénél 
3469 1/1 

14.  1212 közút Víg u. 3023 1/1 

15.  1235 közút Korondi Béla u. 2892 1/1 

16.  1257 közút Bereznai u. 2722 1/1 

17.  1258 közút Víz u. 4836 1/1 

18.  1259 közút Bereznai u. 2533 1/1 

19.  1277 közút Szél u. 4120 1/1 

20.  1290 közút Nagy Sándor u. 2151 1/1 

21.  133 közút Wesselényi u. 1049 1/1 

22.  1338 közút Pálffy u. 4971 1/1 

23.  1379 közút Sólyom u. 4948 1/1 

24.  1398 közút Csontváry u. 6103 1/1 

25.  1399/15 közút Gyepsor u. 1456 1/1 

26.  1399/27 közút Keleti u. 1017 1/1 

27.  1400 közút Csontváry u. 1586 1/1 

28.  1401 közút Déryné u. 5330 1/1 

29.  1413 közút Attila u. 1908 1/1 

30.  1445 közút Vasvári Pál u. 2990 1/1 

31.  1458 árok Vasvári u. 146. mellett 412 1/1 

32.  146 közút Esze Tamás u. 649 1/1 

33.  1466 közút Deák Ferenc u. 2197 1/1 

34.  1499 közút Deák Ferenc u. 2000 1/1 

35.  1505 közút Salétromkert 587 1/1 

36.  1517 közút Mester u. 746 1/1 

37.  1518 közút Salétromkert 1309 1/1 

38.  1531 közút Mester u. 1310 1/1 

39.  1558 közút Mester u. 1757 1/1 

40.  1569 közút Vasvári u. 96. mellett - Deák u. 403 1/1 

41.  1592 közút Egység u. 1294 1/1 

42.  1597 park Vasvári P. u. 194 1/1 

43.  1598 park Vasvári P. u. 56. 808 1/1 

44.  1611 közút Hársfa u. 1326 1/1 

45.  1624 közút Vasas u. 987 1/1 

46.  1625/2 parkoló Városháza tér 1006 1/1 

47.  1641/1 közút Kabay József u. 1960 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

48.  1641/2 közút Kabay József u. 243 1/1 

49.  1651 közút Mária Terézia u. 550 1/1 

50.  1668 közút Vágóhíd u. 966 1/1 

51.  1682 közút Dr. Lévai Sándor u. 1384 1/1 

52.  1697 közút Nyírfa u. 515 1/1 

53.  170 közút Schönherz u. 1628 1/1 

54.  1715 közút Mártírok u. 2198 1/1 

55.  1716/13 közterület Kossuth u. 3. 2492 1/1 

56.  1720 közút Gyóni Géza u. 727 1/1 

57.  1742 közút Köztársaság u. 685 1/1 

58.  1756 közút Bacsó Béla u. 440 1/1 

59.  1773 közút Február 1. u. 857 1/1 

60.  1781 közút Könyves Kálmán u. 580 1/1 

61.  1782 közút Illés Béla u. 449 1/1 

62.  1789 közút Thököly Imre u. 1409 1/1 

63.  1799 közút Bocskai u. 7839 1/1 

64.  1816/4 közterület Bocskai u. 5 1/1 

65.  1818 közút Bocskai u. 57. mellett 1214 1/1 

66.  1844 közút Bocskai u. 95. mellett 310 1/1 

67.  186 közút Zrínyi Ilona u. 6659 1/1 

68.  1870 közút Bocskai u. 960 1/1 

69.  1876 közút Bocskai u 9477 1/1 

70.  1882 közút Kinizsi u. 1324 1/1 

71.  1903 közút Kinizsi u. 14981 1/1 

72.  193 közút Wesselényi u. 1242 1/1 

73.  1931/2 közút Gombás András u. 22279 1/1 

74.  1960 közút Rákóczi u. 1424 1/1 

75.  1983 közút Március 21. u. 1629 1/1 

76.  2023/2 közút Vas Gereben u. 2057 1/1 

77.  2023/17 közút Irinyi u. 3745 1/1 

78.  2023/41 közút Berzsenyi u. 4601 1/1 

79.  2023/59 közút Vas Gereben u. 756 1/1 

80.  2032 közút Aradi u. 1160 1/1 

81.  2048 közút Bagdi Lajos u. 1644 1/1 

82.  2061 közút Aradi u. 1945 1/1 

83.  2067 közút Fenyő u. 556 1/1 

84.  2086 közút Albert Béla u. Krúdy zsákutca 545 1/1 

85.  2096 közút Albert Béla u. 3920 1/1 

86.  2101 közút Krúdy u. 522 1/1 

87.  2125/1 közterület Kossuth u. 21 74 1/1 

88.  214 közút Hankó László u. 2741 1/1 

89.  2176 közút Somogyi u. 2523 1/1 

90.  2208/7 közút Kossuth u. 2225 1/1 

91.  2210/1 árok Aradi-Kossuth u. 188 1/1 

92.  2218 árok Aradi-Kossuth u. 842 1/1 

93.  2229 közút Aradi u. 8632 1/1 

94.  2230 árok Irinyi u. mögött 473 1/1 

95.  2253 közút Vas Gereben u. 1996 1/1 

96.  2275 közterület Gyár u. 1954 1/1 

97.  2291/29 közterület Kabay János u. 3284 1/1 

98.  2294 közút Gergely Deák u. 2026 1/1 

99.  2342/1 díszkert Kabay János u. 25. 2109 1/1 

100.  2370 közút Vasút u. 4522 1/1 

101.  2375 közút Benczúr Gyula  u. 2406 1/1 

102.  2384 közút Kőrösi Csoma S. u. 3011 1/1 

103.  2418 közút Fehértói u. 10299 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

104.  2440 közút sportpályához vezető út 2743 1/1 

105.  2444 hősi emlékmű Szakiskola parkjában 633 1/1 

106.  2445 közterület Szakiskola és a sín között 578 1/1 

107.  2446 közterület Szakiskola és a sín között 1453 1/1 

108.  2449 víztorony Petőfi u. 3251 1/1 

109.  2474 közút Erdő u. 9735 1/1 

110.  2505 közút Kiss u. 5182 1/1 

111.  2509 közút Szarvas u. 3868 1/1 

112.  2527 közút Gépállomás u. 13235 1/1 

113.  2540 közút Széles u. 17215 1/1 

114.  2541/41 közút Széles u. 4940 1/1 

115.  2541/46 közút Széles u. 101 1/1 

116.  2542 közút Katona József u. 1479 1/1 

117.  2551 közút Toldi u. 895 1/1 

118.  2565 közút Őz u. 1936 1/1 

119.  2574 közút Madách u. 5975 1/1 

120.  2599 közút Katona József u. 3818 1/1 

121.  2613 közút Erkel Ferenc u. 1337 1/1 

122.  2623 közút Madách u. 9900 1/1 

123.  264 közút Bem József u. 2283 1/1 

124.  2698 közút Petőfi u. zsákutca 1263 1/1 

125.  2699/2 árok Petőfi u-i óvoda mögött 154 1/1 

126.  2730 közút Jókai Mór u. 3460 1/1 

127.  2766 közút Kossuth u. 1198 1/1 

128.  2775/1 közút Ifjúság u. 3840 1/1 

129.  2775/4 közterület Ifjúság u. 104 1/1 

130.  2775/6 közterület Ifjúság u. 104 1/1 

131.  2775/9 közterület Ifjúság u. 100 1/1 

132.  2775/12 közterület Ifjúság u. 100 1/1 

133.  2794 közút Szabolcs Vezér u. 5635 1/1 

134.  2795/4 közút Ifjúság u. 6174 1/1 

135.  2803/3 közterület Ifjúság u. 100 1/1 

136.  2803/6 közterület Ifjúság u. 100 1/1 

137.  2807 közút Szabolcs Vezér u. 287 1/1 

138.  2832 közút Arany János u. 5126 1/1 

139.  2833/2 közterület Kossuth u. 97 1/1 

140.  2834 díszkert Hétvezér u. 1594 1/1 

141.  2843 közút Hétvezér u. 2632 1/1 

142.  2848/2 közpark Kossuth u. 256 1/1 

143.  2848/3 közterület Kossuth u. 14. körül 405 1/1 

144.  2850/1 díszkert Kossuth u. 376 1/1 

145.  2850/3 közterület Kossuth u. 12., OTP mögött 257 1/1 

146.  2851/1 transzformátorház Kossuth u. 12. 66 1/1 

147.  2851/2 közterület Hétvezér u. 59 1/1 

148.  2854/3 díszkert Kossuth u. 2. 522 1/1 

149.  2862 közút Garami Ernő u. 1427 1/1 

150.  2863/2 közterület Ady E. u. 14. 231 1/1 

151.  2864/3 közút Ady Endre u. 326 1/1 

152.  2865 közpark Sőrés-sétány  898 1/1 

153.  2871 közút Kálvin u. 2960 1/1 

154.  2881 közút Garami Ernő u. 410 1/1 

155.  2892 közút Kálvin u. 1975 1/1 

156.  2893 közút Nép u. 875 1/1 

157.  2920 csatorna Urbán Béla -Kálvin u. 1269 1/1 

158.  2940 közút Urbán Béla u. 1035 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

159.  2946 közút Kárpát u. 3284 1/1 

160.  2963 közút Lehel u. 576 1/1 

161.  2978 közút Alkotás u. 444 1/1 

162.  2985 közút Honvéd u. 1912 1/1 

163.  3001 közút Honfoglalás u. 2328 1/1 

164.  3012 közút Budai Nagy Antal u. 605 1/1 

165.  3013/2 út Budai Nagy Antal u. 181 1/1 

166.  3014/2 út  Budai Nagy Antal u. 87 1/1 

167.  302 közút Csokonai u. 3351 1/1 

168.  3026 közút Honvéd u. 514 1/1 

169.  3037 közút Hősök u. 13239 1/1 

170.  3064 közút Kisfaludy u. 2446 1/1 

171.  3091 közút Arany János u. 1359 1/1 

172.  31 közút Báthori u. 4942 1/1 

173.  3134/2 közút Petőfi Sándor u. 10320 1/1 

174.  3134/4 közterület Petőfi Sándor u. 5710 1/1 

175.  3139 
közút Petőfi zsákutca sportcsarnokkal 

szemben 
122 1/1 

176.  3182 közút Gárdonyi Géza u. 823 1/1 

177.  3191 közút Gárdonyi Géza u. 289 1/1 

178.  3196 közút Soproni u. 4275 1/1 

179.  3197 közút Gárdonyi Géza u. 3609 1/1 

180.  32 közkert Attila tér  2292 1/1 

181.  3201 közút Petőfi Sándor u. 15792 1/1 

182.  3227 közút Szögi Lajos u. 1879 1/1 

183.  3265 közút Vörösmarty u. 3814 1/1 

184.  3266 közút Lónyai u. 8661 1/1 

185.  3273/2 közút Balassi Bálint u. 889 1/1 

186.  3285 közút Szögi Lajosu. 975 1/1 

187.  329 közút Május 1. u. 7208 1/1 

188.  3300 közút Táncsics Mihály u. 11405 1/1 

189.  3324 közút Mátyás Király u. 2584 1/1 

190.  3327 közút József Attila u. 6732 1/1 

191.  3338/2 árok József A. útról 991 1/1 

192.  3350/3 közút 
Petőfi u. szákutca Sopron u.-val 

szemben 
3687 1/1 

193.  3379/2 árok Dózsa György u. 754 1/1 

194.  3386 közút Pethe Ferenc u. 2979 1/1 

195.  3409 közút Dózsa György u. 10808 1/1 

196.  3431 közút Gábor Áron u. 1483 1/1 

197.  3432 * közút Bajcsy-Zsilinszky E. u. 17934 1/1 

198.  3463 közút Árpád u. 3371 1/1 

199.  3478 közút Babits Mihály u. 4864 1/1 

200.  3482 közút Kunfi Zsigmond u. 385 1/1 

201.  3483 közút Károly Róbert u. 4058 1/1 

202.  3501 árok Babits Mihály u. 158 1/1 

203.  3516 közút Pethe Ferenc u. 6373 1/1 

204.  3537 közút Árpád u. 3129 1/1 

205.  3565 közút Petőfi Sándor u. 14098 1/1 

206.  3566/2 csatorna Dózsa u. 47. mellett 4703 1/1 

207.  3573 közút Petőfi u. - vasúti pálya között 956 1/1 

208.  3580 közút Petőfi Sándor u. 4440 1/1 

209.  3586 közút Petőfi Sándor u. 687 1/1 

210.  3603 vízmű Petőfi Sándor u. 5289 1/1 

211.  3604/2 vízmű Petőfi Sándor u. 520 1/1 

212.  3604/3 vízmű Petőfi Sándor u. 400 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

213.  3604/5 csatorna  Petőfi u. – vasúti pálya mellett 247 1/1 
214.  3604/6 csatorna Petőfi u. – vasúti pálya mellett 2280 1/1 
215.  374 közút Kabók Lajos u. 2089 1/1 

216.  375 közút Kabók Lajos u.  u.937 1/1 

217.  386 közút Árpád u. 7718 1/1 

218.  4 közterület Vasvári Pál u.15 303 1/1 

219.  401 közút Damjanich u. 5675 1/1 

220.  404 közút Mikszáth u. 1532 1/1 

221.  408/4 közút Árpád u. 141 1/1 

222.  428/2 árok Móricz Zsigmond u. 108 1/1 

223.  43 közút Frankel Leo u. 936 1/1 

224.  437 közút Móricz Zsigmond u. 3301 1/1 

225.  439 közút Bartók Béla u. 1857 1/1 

226.  449 közút Munka u. 1108 1/1 

227.  51 közút Géza fejedelem u. 440 1/1 

228.  516/2 közterület Vásártér u. 796 1/1 

229.  517 közút Nagybecskerek u. 8448 1/1 

230.  529 közút Tompa Mihály u. 2981 1/1 

231.  5501/2 közút Dobó I. u. mellett 133 1/1 

232.  5503 közút Dobó István u. 5535 1/1 

233.  5505 közút Polgári u. 1400 1/1 

234.  5522 közút Szegfű u. 1686 1/1 

235.  5535 közút Szabolcska Mihály u. 6697 1/1 

236.  5537 közút Polgári u. 1403 1/1 

237.  554 közút Nagybecskerek utcából leágazó 1843 1/1 

238.  5550 közút Szabolcska –Dessewffy között 1118 1/1 

239.  5562 közút Dessewffyu. 5217 1/1 

240.  5564 közút Polgári u. 1777 1/1 

241.  5582 közút Szőnyi u. 2502 1/1 

242.  5583/1 közút Szőnyi u. mellett 1122 1/1 

243.  5583/11 közút Szőnyi u. mellett 755 1/1 

244.  5583/24 közút Szőnyi u. mellett 1579 1/1 

245.  5702/5 út Ifjúsági tábor mellett 3063 1/1 

246.  5702/7 út Ifjúsági tábor előtt 370 1/1 

247.  5702/8 út Strandnál lévő járda 283 1/1 

248.  5703/18 közút Nyárfa, Tavasz u. 14545 1/1 

249.  5705 közút Nyár u. 2748 1/1 

250.  5756/1 közút Nyár, Csalogány u. 13814 1/1 

251.  581 közút Bessenyei u. 4064 1/1 

252.  5820/1 közút Csalogány, Pillangó, Hableány u. egy 
szakasza 

11407 1/1 

253.  583/1 
közút Bajcsy-Zsilinszky E. u. Fecske-

köz 
196 1/1 

254.  584 közút Vízmű u. 8269 1/1 

255.  586 közút Állomás u. 4805 1/1 

256.  5928/11 közút Pillangó, Jázmin u. 7256 1/1 

257.  593 közút Vásártér u. 9747 1/1 

258.  6/1 díszkert Vasvári Pál u. 5 274 1/1 

259.  6016 közút Nefelejcs u. 12547 1/1 

260.  6061/1 közút Nefelejcs u. 660 1/1 

261.  6062 közút Jázmin, Nefelejcs, Margaréta u. 6520 1/1 

262.  6135 közút Hajnal, Tiszavirág, Szellő u. 10703 1/1 

263.  6165/1 közút Parti sétány, Szellő, Tiszavirág u 7585 1/1 

264.  634 közút Állomás u. 1553 1/1 

265.  6350 közút Szivárvány u. 1934 1/1 

266.  640 közút Egység u. 6636 1/1 
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helyrajzi száma művelési ág 

címe,  
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) 

267.  641 közút Egység utcából leágazó 2750 1/1 

268.  6462/10 közút Tölgyes u. 1740 1/1 

269.  6463/44 közút Keskeny u. 1508 1/1 

270.  6532 közút Orgona, Boglárka, Rozmaring u. 8774 1/1 

271.  6549 közút Pázsit u. 1290 1/1 

272.  656 közút Mák u. 2176 1/1 

273.  6577 közút Keskeny u. 3877 1/1 

274.  6578 közút Keskeny u. 9408 1/1 

275.  6653 út Adria u. - benzinkút mögött 2964 1/1 

276.  6658 közút 
Nyárfa u. strandhoz vezető 

szakasza 
1672 1/1 

277.  6659 út 
Nyárfa u. strandhoz vezető 

szakasza 
1848 1/1 

278.  6664 közút piac mögött 1879 1/1 

279.  6665 közút Adria u. 8661 1/1 

280.  7003/1 közút zártkert 1587 1/1 

281.  7099/1 közút zártkert 1407 1/1 

282.  7401 közút zártkert 2109 1/1 

283.  741 közút Egység u. 7886 1/1 

284.  751 közút Kőkút u. 805 1/1 

285.  7570/1 közút zártkert 1272 1/1 

286.  7571 közút zártkert 1832 1/1 

287.  7577 árok zártkert 1036 1/1 

288.  7587 közút zártkert 1807 1/1 

289.  76 közút Géza fejedelem  u. 307 1/1 

290.  762 közút Makarenkó u. 4794 1/1 

291.  784 közút Akác u. 1944 1/1 

292.  7864/1 közút zártkert 1399 1/1 

293.  796 közút Nyíl u. 939 1/1 

294.  8025 közút zártkert 1950 1/1 

295.  809 közút Csapó u. 682 1/1 

296.  8112 közút zártkert 1168 1/1 

297.  819 közút Károli Gáspár u. 3455 1/1 

298.  821 közút Vasvári Pál u. 22260 1/1 

299.  822/3 közút Iskola u. 791 1/1 

300.  822/6 közkert Vasvári Pál u. 157 1/1 

301.  823 közút Iskola u. 342 1/1 

302.  8231 közút zártkert 2702 1/1 

303.  83 közút Wesselényi u. 325 1/1 

304.  833 közút Szent István u. 2297 1/1 

305.  8336 közút zártkert 1863 1/1 

306.  8370 közút zártkert 2031 1/1 

307.  85 közút Bercsényi u. 2838 1/1 

308.  851 közút Szilágyi u. 6156 1/1 

309.  857 közút Szabó Magda u. 4322 1/1 

310.  86 közút Wesselényi u. 165 1/1 

311.  866 közút Dobó Katalin u. 3200 1/1 

312.  872 közút Szilágyi u. 4017 1/1 

313.  884 közút Mihálytelep u. 711 1/1 

314.  899 közút Szabó Magda u. 6757 1/1 

315.  922 közút Eötvös u. 2515 1/1 

316.  943 közút Kiss Ernő u. 2226 1/1 

317.  947 közút Temető u. 6702 1/1 

318.  961 közút Egyház köz 403 1/1 

319.  966 közút Hunyadi u. 2420 1/1 

320.  970/1 közút Császár köz 525 1/1 
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321.  970/2 közút Egyház köz 1534 1/1 

322.  989/1 közút Iskola u. 868 1/1 

323.  989/2 közút Iskola u. 1892 1/1 

324.  994 közút Egyház köz 184 1/1 

325.  020/52 árok Szőlőlapos 2936 1/1 
326.  026 út Fehérszik – Lauraháza 46345 1/1 
327.  041 út Kincses mögött Sopron u. 50341 1/1 
328.  060 út Soproni u. folytatása 4388 1/1 
329.  066/2 út Vörösvári u. temetőnél 7587 1/1 
330.  069/9 út Kincses 3256 1/1 
331.  073/13 csatorna Kincses 4904 1/1 
332.  073/14 út Kincses 5535 1/1 
333.  073/29 út Kincses 3777 1/1 
334.  074/2 út Kincses 1543 1/1 
335.  074/11 út Fürgesi út 2427 1/1 
336.  074/12 út Méneslátó út 3872 1/1 

337.  075 út Kincses 16040 1/1 
338.  078 csatorna Kincses 7733 1/1 
339.  082 út Kincses 3009 1/1 
340.  084/15 árok Kincses 2116 1/1 
341.  089 csatorna Fehérszik – Lauraháza 6764 1/1 
342.  091 út Fehérszik – Lauraháza 1919 1/1 
343.  0106 út Nyíregyházái út I. 41013 1/1 
344.  0107/15 csatorna Nyíregyházái út I. 17639 1/1 
345.  0108/13 út Nyíregyházái út I. 2084 1/1 
346.  0108/62 csatorna Nyíregyházái út I. 8837 1/1 
347.  0110 saját használatú út Nyíregyházi út 2472 1/1 

348.  0113 út Nyíregyházái út I. 59932 1/1 
349.  0118 út Nyíregyházái út I. 1407 1/1 
350.  0125 út Nyíregyházái út I. 39727 1/1 
351.  0131 út Nyíregyházái út I. 2990 1/1 
352.  0135/1 út Paula liget út 7404 1/1 
353.  0140/2 csatorna Belső Paula liget 27684 1/1 
354.  0140/3 út Belső Paula liget 4151 1/1 
355.  0140/13 út Belső Paula liget 5808 1/1 
356.  0150/2 csatorna Belső Paula liget 13530 1/1 
357.  0150/3 út Belső Paula liget 22441 1/1 
358.  0150/4 út Belső Paula liget 35438 1/1 
359.  0153 közút Belső Paula liget 2518 1/1 

360.  0162/1 út Belső Paula liget 12091 1/1 
361.  0162/2 csatorna Belső Paula liget 5054 1/1 
362.  0162/3 út Belső Paula liget 5328 1/1 
363.  0166/1 út Belső Paula liget 3241 1/1 
364.  0166/2 út Belső Paula liget 1878 1/1 
365.  0168 út Belső Paula liget 4973 1/1 
366.  0180 út Kashalmi birtok 1263 1/1 
367.  0181/18 út Kashalmi birtok 151 1/1 
368.  0188 út Kashalmi birtok 20090 1/1 
369.  0189/1 út Újfehértói út 37183 1/1 
370.  0189/2 csatorna Kashalmi birtok 2670 1/1 
371.  0192/8 csatorna Kashalmi birtok 8984 1/1 
372.  0192/12 út Kashalmi birtok 655 1/1 
373.  0192/22 árok Kashalmi birtok 1826 1/1 
374.  0194/2 csatorna Kashalmi birtok 2487 1/1 
375.  0198 közút Kashalma - Cserföldek 22337 1/1 
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376.  0199/1 út Kashalma puszta út 3036 1/1 
377.  0201/15 árok Kashalmi birtok 2546 1/1 
378.  0208 út Kashalmi birtok 31667 1/1 
379.  0212 út Nyíregyházi út II. 27917 1/1 
380.  0222 út Nyíregyházi út II. 5212 1/1 

381.  0224 árok Nyíregyházi út 4617 1/1 

382.  023 árok Takaros 2759 1/1 

383.  0233 árok Kállai út I. 16549 1/1 

384.  0235/2 út Kállai út 5379 1/1 
385.  0237 út Kállai út homokbányánál 79037 1/1 
386.  0239 közút Kállai út II. 11004 1/1 

387.  0249 út Kállai út – Fehértói út 5880 1/1 
388.  0253 út Fehértói út I.-II. 72253 1/1 
389.  0257 út Kashalmi birtok 3522 1/1 
390.  0259 út Kashalmi birtok 10774 1/1 
391.  0260 út Kashalmi birtok 7247 1/1 
392.  0261/11 út Hajdú-Bihar megye határánál 706 1/1 
393.  0262 út Hajdú-Bihar megye határánál 16608 1/1 
394.  0273/1 út Kashalmi birtok 11724 1/1 
395.  0283/10 út a téglagyárnál Téglagyár út  2047 1/1 

396.  0288/2 árok termálkút mögött 2010 1/1 

397.  0289/15 út pokolszik 6713 1/1 

398.  0289/19 út pokolszik 3015 1/1 
399.  0289/20 árok pokolszik 2009 1/1 

400.  0295/1 út 
szennyvíztelephez vezető út 

mellett 
6386 

1/1 

401.  0295/2 út 
szennyvíztelephez vezető út 

Béke telep út 
320 

1/1 

402.  0296/4 csatorna 
Lyukassziki legelő, 

szennyvíztelep mellett 
9929 

1/1 

403.  0300/3 út 
hulladéktároló mögött 

Lyukas szík legelő út  
1797 

1/1 

404.  0300/7 út 
hulladéktároló mellett 

Érpart dűlő út 
2852 

1/1 

405.  0301/5 árok hulladéktároló mellett 2121 1/1 
406.  0301/14 út volt téglagyár mögött Biogáz út 6054 1/1 

407.  0312/4 út Deák halom 770 1/1 
408.  0333/7 út Lyukassziki legelő, halastónál 6188 1/1 
409.  0339 közút Nánási út, baromfinevelő mellett 4992 1/1 

410.  0340/12 saját használatú út 14-es őrház 9949 1/1 

411.  0352/2 
szennyvíztisztító szennyvíztelep mellett 

Elő-hát dűlő út 
12689 

1/1 

412.  0355/1 csatorna ICN víztisztítója közelében 1170 1/1 

413.  0355/2 közút Adria u. folytatása 12674 1/1 

414.  0357 árok Víztározó mellett 1257 1/1 

415.  0358/3 szennyvízátemelő  1439 1/1 

416.  0358/42 közút  1452 1/1 

417.  0358/114 közterület Adria u.  205 1/1 

418.  0358/115 közterület Adria u. 259 1/1 

419.  0358/152 út Adria u. 765 1/1 

420.  0363 árok tóalja 1150 1/1 

421.  0371/3 közút Polgári u. 2. mögött Daráló út 1796 1/1 

422.  0374/3 árok Czibere halom 12547 1/1 

423.  0376/8 árok Czibere halom 5462 1/1 
424.  0376/11 út Czibere halom 1992 1/1 

425.  0385/7 csatorna közigazgatási határ - büdi rész 6074 1/1 
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426.  0385/9 út közigazgatási határ - büdi rész 4977 1/1 
427.  0385/10 csatorna közigazgatási határ - büdi rész 1165 1/1 
428.  0386 út közigazgatási határ - büdi rész 13798 1/1 
429.  0409 út közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 2861 1/1 
430.  0411 út közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 4654 1/1 
431.  0415 csatorna közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 5215 1/1 
432.  0416 árok közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 2562 1/1 

433.  0419 közút Kis és nagypúpos 2231 1/1 

434.  0420 árok Kis és nagypúpos - zsilipnél 2563 1/1 
435.  0421/2 árok Kis és nagypúpos - zsilipnél 1792 1/1 
436.  0422 csatorna Kis és nagypúpos – Keleti főcsat 1363 1/1 
437.  043 közút Petőfi útról 2655 1/1 

438.  0443/4 út Kis és nagypúpos  17274 1/1 
439.  045 közút zártkertnél 1578 1/1 

440.  0458/16 árok Kis és nagypúpos  9546 1/1 
441.  0463 árok tiszadobi telep mögött 12950 1/1 

442.  047 közút zártkert 2639 1/1 

443.  0472/2 árok 
Nyugati főcsatorna mellett 

Zsellér szíki út 
1730 

1/1 

444.  0472/6 árok Nyugati főcsatorna mellett 2337 1/1 
445.  0481 árok Nyugati főcsatorna mellett 5413 1/1 
446.  0491 közút Reje 22017 1/1 

447.  0492/15 út Nyugati főcsatorna mellett 3439 1/1 
448.  0493 árok Nagypúpos, tiszadobi út 4612 1/1 

449.  0494/2 árok Nyugati főcsatorna mellett 3080 1/1 
450.  0505/32 árok Nyugati főcsatorna mellett 902 1/1 
451.  0507 csatorna Reje 16139 1/1 

452.  0508/4 csatorna Reje 18318 1/1 
453.  0511/2 csatorna Reje 4261 1/1 

454.  0517 út Reje 20017 1/1 
455.  052 közút Béke u. mellett 1801 1/1 

456.  054 közút Béke 3801 1/1 

457.  0542/1 csatorna Reje 15022 1/1 

458.  0543 közút Reje 34300 1/1 

459.  0544 árok Reje 13088 1/1 

460.  0545 csatorna Reje 9446 1/1 

461.  0547 közút Reje 4482 1/1 

462.  0549 csatorna Reje 10217 1/1 
463.  0558 út  23344 1/1 
464.  056/4 parkoló Vörösvári u. - temetőnél 2697 1/1 

465.  0562 csatorna Reje 5585 1/1 

466.  0564 árok Laposhát - Kapsahát 8601 1/1 

467.  0566 csatorna Laposhát 2782 1/1 
468.  0569 út Laposhát 10422 1/1 
469.  0570 út Laposhát 2329 1/1 
470.  0572 árok Laposhát 3532 1/1 
471.  0576 árok Laposhát 2246 1/1 
472.  0578 csatorna Laposhát 3421 1/1 
473.  0584 csatorna Kapsahát 3855 1/1 

474.  0592 csatorna Kapsahát 3243 1/1 

475.  0594 út Laposhát 2873 1/1 
476.  0596 csatorna Laposhát 7156 1/1 
477.  0598 csatorna Kapsahát 9110 1/1 

478.  0623 közút Laposhát 21654 1/1 

479.  0624 árok Laposhát 7501 1/1 
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480.  0639/1 közút Dankó 9802 1/1 

481.  0644 árok Dankó 20527 1/1 

482.  0645 árok Dankó (út mellett) 10191 1/1 

483.  066/1 közút Vörösvári u. 622 1/1 

484.  0718 csatorna Kapsahát 26204 1/1 

485.  0720 árok Nagysziget 2633 1/1 
486.  0721/1 út Nagysziget 4666 1/1 
487.  0721/2 csatorna Nagysziget 2338 1/1 

488.  0721/11 árok Nagysziget 2710 1/1 
489.  0722 út Nagysziget 21581 1/1 
490.  0725 közút Kapsahát 8079 1/1 

491.  0726 közút Kapsahát 7772 1/1 

492.  0729 csatorna Kapsahát 2861 1/1 

493.  0733/2 csatorna Kapsahát 3701 1/1 
494.  0736 árok Nagysziget 5540 1/1 
495.  0737 út Nagysziget 16130 1/1 
496.  0738/1 út Nagysziget 6861 1/1 
497.  0738/2 csatorna Nagysziget 6042 1/1 

498.  0739 árok Nagysziget 6330 1/1 
499.  0744 közút Nagysziget 22788 1/1 

500.  0746 csatorna Nyugati-főcsatornánál 2894 1/1 

501.  0751 közút 
tiszadobi út eleje, büdi 

zártkertnél Szőlőskert út 
19414 1/1 

502.  0755/2 út 
Keleti főcsatornánál  

Varjúlaposi út  
13416 

1/1 

503.  0756/2 út Keleti főcsatornánál 7879 1/1 
504.  0759/2 csatorna 36-os főút mellett halastónál 1362 1/1 
505.  0759/4 csatorna 36-os főút mellett halastónál 1020 1/1 
506.  0759/6 csatorna 36-os főút mellett halastónál 1232 1/1 
507.  0759/8 csatorna 36-os főút mellett halastónál 7074 1/1 
508.  0759/12 árok 36-os főút mellett halastónál 2418 1/1 
509.  0760 csatorna Élőhát 3359 1/1 

510.  0764 út 36-os főút mellett halastónál 15320 1/1 
511.  0765/2 csatorna 36-os főút mellett halastónál 6236 1/1 
512.  0765/4 csatorna 36-os főút mellett halastónál 1420 1/1 
513.  0766 út 36-os főút mellett halastónál 20571 1/1 
514.  0769 csatorna 36-os főút mellett halastónál 7395 1/1 
515.  0770/2 csatorna 36-os főút mellett halastónál 2932 1/1 
516.  0770/4 csatorna 36-os főút mellett halastónál 2734 1/1 
517.  0770/6 csatorna 36-os főút mellett halastónál 5959 1/1 
518.  0771 csatorna Élőhát 4538 1/1 

519.  0772/2 csatorna Nagysziget 2922 1/1 

520.  0772/4 csatorna Nagysziget 2287 1/1 

521.  0773/1 út 36-os főút mellett halastónál 12159 1/1 
522.  0773/2 csatorna Nagysziget 5288 1/1 

523.  0776 út Kapsahát 2994 1/1 
524.  0785 út Nagyszéles 7942 1/1 
525.  0787 árok Nagyszéles 5366 1/1 
526.  0791/10 út Nagyszéles 3060 1/1 
527.  0791/13 árok Nagyszéles 1849 1/1 
528.  0792 közút Nagysziget 3953 1/1 

529.  0793 árok Nagysziget 5551 1/1 

530.  0797/3 út Nagysziget 6820 1/1 
531.  0798 út Nagyszéles 18105 1/1 

532.  0799 csatorna Nagysziget 6130 1/1 
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533.  085 közút Fehérszik mellett 14737 1/1 

534.  0886 közút Józsefháza 61134 1/1 

535.  0892 árok 
Józsefháza,Hajdú-Bihar megye 

határánál 
16334 1/1 

536.  0899/2 út Józsefháza 3498 1/1 
537.  0903 árok Józsefháza mögött 7032 1/1 

538.  0909 árok Józsefháza 1036 1/1 

539.  0913/1 közút Józsefháza mögött 3868 1/1 

540.  0913/2 út Józsefháza 12524 1/1 

541.  0914 csatorna Józsefháza mögött 5158 1/1 

542.  0915/2 árok Józsefháza 1672 1/1 
543.  0917 út Józsefháza 14812 1/1 
544.  0919/11 út Józsefháza 2112 1/1 
545.  0919/13 út Józsefháza 1445 1/1 
546.  0919/15 út Józsefháza 6391 1/1 

547.  0921/7 út Józsefháza 3729 1/1 

548.  0922/2 út Józsefháza 1560 1/1 
549.  0923 árok Józsefháza mögött 10274 1/1 

550.  0926/3 út Józsefháza 7791 1/1 
551.  0927 árok régi Józsefháza mellett 2330 1/1 

552.  0929 árok Józsefháza 2189 1/1 
553.  0931 út Józsefháza 737 1/1 
554.  0932 út Józsefháza 2547 1/1 
555.  0934 árok régi Józsefháza mellett 1829 1/1 

556.  0935 út Józsefháza 19686 1/1 
557.  0936/20 út Józsefháza 2059 1/1 

558.  0951 csatorna Forgácshát 8648 1/1 
559.  0955 csatorna Forgácshát 972 1/1 
560.  0961 csatorna Forgácshát 16090 1/1 
561.  0967 csatorna Forgácshát 4020 1/1 
562.  0981 út Keresztfal 364 1/1 
563.  0989 csatorna Keresztfal 3610 1/1 
564.  0998 út Keresztfal 1156 1/1 
565.  01002 út Élőhát 8707 1/1 
566.  01008 közút Élőhát 10656 1/1 

567.  01014 árok Élőhát 8284 1/1 
568.  01015 út Élőhát 26763 1/1 

569.  01016/1 csatorna Élőhát 8020 1/1 
570.  01016/2 közút Élőhát 12343 1/1 

571.  01017 csatorna Élőhát 7307 1/1 
572.  01019 csatorna Élőhát 2638 1/1 

573.  01021 csatorna Forgácshát 2097 1/1 

574.  01026 csatorna Élőhát 3519 1/1 

575.  01030 árok Élőhát 4755 1/1 
576.  01032 árok Élőhát 2441 1/1 
577.  01037 út Élőhát 1172 1/1 
578.  01038 út Élőhát 11169 1/1 

579.  01040 K-1 csatorna  
Keleti - főcsatornánál, polgári 

hídnál 
16439 1/1 

580.  01042 út Élőhát 10308 1/1 
581.  01043 árok Élőhát 4470 1/1 

582.  01045 út Élőhát 1097 1/1 
583.  01050 árok Élőhát 4525 1/1 

584.  01051 út Élőhát 1936 1/1 
585.  0283/9 közút Nánási út buszforduló 1514 1/1 

586.  0301/27 út hulladéktároló mellett 1961 1/1 
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településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

587.  0247/31 magánút Kállai u.- Fehértói u.  54 1/1 

588.  0261/28 út Hajdú Bihar Megye határnál 2229 1/1 

589.  0424/31 közút Keleti főcsat. közelében 495 1/1 

590.  0472/12 út Nyugati főcsat. mellett 2571 1/1 

591.  0485/4 magánút Nyugati főcsat. mellett 2903 1/1 

592.  0494/4 út Nyugati főcsat. mellett 1688 1/1 

593.  0770/9 magánút 36-os főút mellett halastónál 817 1/1 

594.  0919/24 magánút Józsefháza mellett 3530 1/1 

595.  0947/2 út  4830 1/1 

596.  0974/4 közút Forgácshát 2477 1/1 

597.  01029/9 magánút Élőhát 3353 1/1 
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2. melléklet a 26/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyona 

 

 

ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi 

száma 
megnevezése címe területe (m2) 

1.  0296/13 szennyvíztelep  8079 1/1 

2.  0302 anyaggödör hulladéktároló 43720  1/1 

3.  0352/1 szennyvíztisztító szennyvíztelep mellett 2405 1/1 

4.  1550 Szenvedély Betegek Otthona Vasvári Pál u. 110. 1066 1/1 

5.  1679/1 Polgármesteri Hivatal,közterület Városháza tér 4. 3882 3813/3882 

6.  20/2 Zeneiskola Báthori u. 3. 553 1/1 

7.  2283/1 óvoda és bölcsőde Gombás András u. 10/a. 13620 1/1 

8.  2291/33 orvosi rendelő Kabay János u. 23. 525 1/1 

9.  24 Civilház Bethlen Gábor u. 2. 669 1/1 

10.  2438 Sporttelep (LOMBIK) Fehértói 2. 27547 1/1 

11.  2443 Vasvári Pál Középiskola Petőfi Sándor u. 1. 76257 1/1 

12.  2448/6 Sportcsarnok Petőfi Sándor u. 33392 1/1 

13.  2539/2 Közösségi ház Széles 355 1/1 

14.  2686/2 Pethe Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor u. 24. 1968 1/1 

15.  2699/1 Pethe Ferenc Ált. Iskola óvoda Petőfi Sándor u. 8. 5686 1/1 

16.  2708 Pethe Ferenc Általános Iskola Kossuth u. 76. 5946 1/1 

17.  2795/3 Kabay János Ált.Iskola, óvoda Ifjúság u. 8. 20571 1/1 

18.  2835 Váci Mihály Gimnázium Hétvezér u. 19. 7654 1/1 

19.  2852 
Egészségház, 3 db garázs, udvar, 

szakrendelő 
Kossuth u. 10.  1350  1/1  

20.  3110 Szociális Szolgáltató Központ Hősök u. 38. 2482 1/1 

21.  580/10 temető Bajcsy Zs. u. 20564 1/1 

22.  6655 gázfogadó Adria u. 100 1/1 

23.  736 óvoda Egység 4 2553 1/1 

24.  755 óvoda Vasvári Pál 4777 1/1 

25.  820 Szociális Otthon Vasvári Pál u. 87. 38982 1/1 

26.  822/2/A/2 napközi Vasvári Pál u. 93. 456 1/1 

27.  992 Vasvári Pál Általános Iskola Iskola u. 2. 3741 1/1 

28.  0381/1 Saját használatú út Czibere halom, Szilágyi u. ége 4475 1/1 

29.  0381/2 Saját használatú út Szilágyi u. folytatása 1533 1/1 

30.  0756/1 Saját célú vízilétesítmény  14673 1/1 

31.  2873/2 Vasvári Pál Múzeum Garami E. u. – Sőrés sétány 1541 1/1 

32.  0301/23 magánút biogáz üzem 3662 1/1 

33.  5702/12 magánút Nyárfa u. 342 1/1 

34.  0316 csatorna saját célú vízilétesítmény Deák halom Keleti főcsat. 3191 1/1 

35.  0317 csatorna saját célú vízilétesítmény Deák halom Keleti főcsat. 694 1/1 

36.  0318/4 út, töltés saját célú vízilétesítmény Deák halom Keleti főcsat. 2075 1/1 

37.  0326 csatorna saját célú vízilétesítmény Deák halom Keleti főcsat. 3717 1/1 

38.  0329 csatorna saját célú vízilétesítmény Deák halom Keleti főcsat. 3106 1/1 

39.  0332 csatorna saját célú vízilétesítmény Deák halom Keleti főcsat. 23581 1/1 

40.  0970 csatorna saját célú vízilétesítmény Forgácshát 12879 1/1 

41.  0973/2 csatorna saját célú vízilétesítmény Forgácshát 13469 1/1 

42.  0976 töltés  saját célú vízilétesítmény Keresztfal 5818 1/1 

43.  0977 csatorna saját célú vízilétesítmény Keresztfal 3679 1/1 

44.  0979 csatorna saját célú vízilétesítmény Keresztfal 2375 1/1 
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3. melléklet a 26/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

„4. melléklet a 26/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának forgalomképes ingatlanai 

 

 

ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 
terület (m2) 

1.  0140/5 tanya Nagycserkesz 48 191/6000 

2.  0227 erdő 36-os főút felől 14741 1/1 

3.  0232 erdő 36-os főút felől 11859 1/1 

4.  0246/1 szántó Fehértói út  6922 1/1 

5.  0246/2 szántó, erdő Fehértói út 41561 1/1 

6.  0276/2 szántó 14-es őrháznál (vasút mellett) 2832 1/1 

7.  0283/3 gyep téglagyárnál 1119 1/1 

8.  0289/2 termálkút  1339 1/1 

9.  0289/8 gyep Gombás András u. 230 1/1 

10.  0289/13 garázshely Gombás András u. 282 1/1 

11.  0289/14 garázshely Gombás András u. 298 1/1 

12.  0292/1 szántó Bocskai végén 434 1/1 

13.  0296/16 legelő biogáz üzem mögött 20212 1/1 

14.  0296/12 szántó szennyvíztelep mellett 1076 1/1 

15.  0301/29 fásított terület, anyaggödör hulladéktároló mellett 56383 1/1 

16.  0301/24 legelő, vízállás volt téglagyár mögött 39865 1/1 

17.  0301/25 telephely volt téglagyár mögött 3000 1/1 

18.  0301/16 legelő (iparterületnek szánt ter.) téglagyár mögött 46712 1/1 

19.  0301/18 legelő volt téglagyár mögött 12049 1/1 

20.  0301/19 legelő volt téglagyár mögött 19884 1/1 

21.  0301/20 legelő volt téglagyár mögött 10756 1/1 

22.  0301/22 legelő volt téglagyár mögött 20000 1/1 

23.  0308/2 szántó Vásárosnamény 8419 290/6000 

24.  0340/13 szántó, rét 14-es őrház 48872 1/1 

25.  0340/15 szántó, rét 14-es őrház 100955 1/1 

26.  0356 legelő, fásított terület nádas tóalja 336752 1/1 

27.  0358/21 legelő benzinkút mögött 1235 1/1 

28.  0358/73 gyep  Adria u. - garázshely 18 1/1 

29.  0358/74 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

30.  0358/75 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

31.  0358/76 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

32.  0358/77 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

33.  0358/78 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

34.  0358/79 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

35.  0358/80 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

36.  0358/81 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

37.  0358/82 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

38.  0358/103 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

39.  0358/104 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

40.  0358/105 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

41.  0358/106 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

42.  0358/107 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

43.  0358/108 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

44.  0358/109 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

45.  0358/110 gyep Adria u. - garázshely 18 1/1 

46.  0358/113 gyep Adria u. 161 1/1 

47.  0358/131 piaci pavilon piac 24 1/1 
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ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 
terület (m2) 

48.  0358/142 piaci WC piac 24 1/1 

49.  0358/146 beépítetlen terület piac 24 1/1 

50.  0358/147 beépítetlen terület piac 24 1/1 

51.  0358/148 beépítetlen terület piac 24 1/1 

52.  0358/149 beépítetlen terület piac 24 1/1 

53.  0358/150 beépítetlen terület piac 24 1/1 

54.  0358/151 beépítetlen terület piac 24 1/1 

55.  0358/155 piactér  4761 1/1 

56.  0358/156 legelő Adria u. – benzinkút mellett 54 1/1 

57.  0358/172 legelő, árok piac mögött 57100 1/1 

58.  0364/6 erdő, csatorna üdülőtelep mögött 328913 1/1 

59.  0371/8 legelő, fásított ter., árok Polgári u. 2. mögött 75356 190/3897 

60.  044/1 szántó zártkertnél 41053 1/1 

61.  046/1 szántó, rét zártkertnél 278474 1/1 

62.  049/1 szántó zártkertnél 2271 1/1 

63.  0974/2 szántó halastó mögött 14967 1/1 

64.  1/2 irodaház, tűzoltóság Báthori u. 6 2315 1/1 

65.  10320 kert büdi zártkert 897 1/1 

66.  10352 gyümölcsös büdi zártkert 332 1/5 

67.  10384 kert büdi zártkert 389 1/1 

68.  10385 gyümölcsös büdi zártkert 268 1/1 

69.  10440 kert büdi zártkert 631 1/1 

70.  10472 gyümölcsös büdi zártkert 398 4/8 

71.  10490 gyümölcsös büdi zártkert 947 1/1 

72.  1085/1 bérlakás Széchenyi u. 18. 941 1/1 

73.  1095 bérlakás Déryné u. 9. 826 1/1 

74.  1148 bérlakás Mihálytelep 8. 1493 1/1 

75.  1156 beépítetlen terület Csillag u. 13. 811 1/2 

76.  1176 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1650 1/1 

77.  1177 bérlakás Kodály Zoltán u. 3. 1505 1/1 

78.  1178 bérlakás Kodály Zoltán u. 3. 1652 1/1 

79.  1179 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1565 1/1 

80.  1180 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1600 1/1 

81.  1181 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1539 1/1 

82.  1182 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1554 1/1 

83.  1184 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1549 1/1 

84.  1185 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1563 1/1 

85.  1186 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1599 1/1 

86.  1193 beépítetlen terület Kodály Zoltán u. 1561 1/1 

87.  1226 bérlakás Korondi u. 5. 1420 1/1 

88.  1236 beépítetlen terület Korondi Béla u. 1138 1/1 

89.  1238 beépítetlen terület Korondi Béla u. 1304 1/1 

90.  1239 beépítetlen terület Korondi Béla u. 1432 1/1 

91.  1268 beépítetlen terület Szél u. 5. 2183 1/1 

92.  1273 beépítetlen terület Szél u. 1403 1/1 

93.  1295 beépítetlen terület Nagy S. u. 1419 27/36 

94.  1297 beépítetlen terület Bereznai u. 2. 3545 1/1 

95.  1305 beépítetlen terület Bereznai u. 10. 1528 1/1 

96.  1310 beépítetlen terület Pálffy u. 1670 1/1 

97.  1314 beépítetlen terület Bereznai u. 1458 1/1 

98.  1324 beépítetlen terület Bereznai u. 36. 1373 1/1 

99.  1326 beépítetlen terület Bereznai u. 40. 1414 1/1 

100.  1327 beépítetlen terület Pálfy u. 31. 1708 1/1 

101.  1329 beépítetlen terület Pálfy u. 27. 1299 1/1 

102.  1330 beépítetlen terület Pálfy u. 25. 1549 1/1 

103.  1333 beépítetlen terület Pálfy u. 19. 1303 1/1 
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ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 
terület (m2) 

104.  1337 beépítetlen terület Pálfy u. 1478 1/1 

105.  1341 beépítetlen terület Pálfy u. 30. 1578 1/1 

106.  1346 beépítetlen terület Pálfy u. 20. 1426 1/1 

107.  1353 beépítetlen terület Pálfy u. 710 2/4 

108.  1367 beépítetlen terület Sólyom u. 1493 1/1 

109.  1373 beépítetlen terület Sólyom u. 1519 1/1 

110.  1375 beépítetlen terület Sólyom u. 1450 1/1 

111.  1376 beépítetlen terület Sólyom u. 1477 1/1 

112.  1393 beépítetlen terület Csontváry u. 11. 1502 22/60 

113.  1399/1 legelő Csontváry u. 15469 1/1 

114.  1399/9 beépítetlen terület Csontváry u. 773 1/1 

115.  1399/9/A/ beépítetlen terület Csontváry u. 35 1/1 

116.  1399/10 
beépítetlen terület Csontváry u. 10. 

1399/10/A-ra tartós földhaszn. 
737 1/1 

117.  1399/11 
beépítetlen terület Csontváry u. 8. 

1399/11/A-ra tartós földhaszn. 
719 1/1 

118.  1399/12 
beépítetlen terület Csontváry u. 6. 

1399/12/A-ra tartós földhaszn. 
741 1/1 

119.  1399/13 
beépítetlen terület Csontváry u. 4. 

1399/13/A-ra tartósföldh. 
712 1/1 

120.  1399/14 
beépítetlen terület Csontvárry u. 2. 

1399/14/A-ra tartós földhaszn. 
730 1/1 

121.  1399/26 beépítetlen terület Csontváry u. 791 1/1 

122.  1438 beépítetlen terület Vasvári P. hídhoz vezető út 2268 1/1 

123.  1440 beépítetlen terület Vasvári P. hídhoz vezető út 148 1/1 

124.  1446/2 beépítetlen terület Vasvári P. hídhoz vezető út 1929 1/1 

125.  1492 bérlakás Salétromkert 5 3513 1/1 

126.  1498/2 beépítetlen terület Salétromkert  280 1/1 

127.  1525 bérlakás Mester u. 40. 620 1/1 

128.  154 beépítetlen terület Esze Tamás u. 541 1/1 

129.  1543 beépítetlen terület Vasvári P. u. 120. 215 1/1 

130.  1549/1/A/1 bérlakás Vasvári Pál u. 110. 72 1/1 

131.  1549/2 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 110. 353 1/1 

132.  1570/1 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 94. 953 1/1 

133.  1570/2 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 94. 1000 1/1 

134.  1588 bérlakás Egység u. 2. 763 1/1 

135.  1679/2 beépített terület Vasvári Pál u. 6. 812 1/1 

136.  1679/2/A/1 rendelő Vasvári Pál u. 6. 224 1/1 

137.  1679/2/A/3 üzlet /Vöröskereszt Vasvári Pál u. 6. 66 1/1 

138.  1679/2/A/4 garázs Vasvári Pál 6. fszt/1. 21 1/1 

139.  1679/2/A/5 garázs Vasvári Pál 6. fszt/2. 19 1/1 

140.  1679/2/A/6 garázs Vasvári Pál 6. fszt/3. 18 1/1 

141.  1679/2/A/7 garázs Vasvári Pál 6. fszt/4. 21 1/1 

142.  1679/2/A/8 garázs Vasvári Pál 6. fszt/5. 21 1/1 

143.  1679/2/A/9 garázs Vasvári Pál 6. fszt/6. 18 1/1 

144.  1679/2/A/10 garázs Vasvári Pál 6. fszt/7. 21 1/1 

145.  1679/2/A/12 lakás Vasvári Pál 6. I/1/1.  70 1/1 

146.  1679/2/A/13 lakás Vasvári Pál 6. I/1/2. 52 1/1 

147.  1679/2/A/14 lakás Vasvári Pál 6. I/1/3. 76 1/1 

148.  1679/2/A/15 lakás Vasvári Pál 6. II/1/1. 70 1/1 

149.  1679/2/A/16 lakás Vasvári Pál 6. II/1/2. 52 1/1 

150.  1679/2/A/18  lakás Vasvári Pál 6. I/2/4. 70 1/1 

151.  1679/2/A/19  lakás Vasvári Pál 6. I/2/5. 52 1/1 

152.  1679/2/A/20  lakás Vasvári Pál 6. I/2/6. 76 1/1 

153.  1679/2/A/21  lakás Vasvári Pál 6. II/2/4. 70 1/1 

154.  1679/2/A/22  lakás Vasvári Pál 6. II/2/5. 52 1/1 

155.  1679/2/A/23  lakás Vasvári Pál 6. II/2/6. 76 1/1 
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ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 
terület (m2) 

156.  1679/2/A/24  lakás Vasvári Pál 6. I/3/7. 70 1/1 

157.  1679/2/A/25  lakás Vasvári Pál 6. I/3/8. 52 1/1 

158.  1679/2/A/26  lakás Vasvári Pál 6. I/3/9. 76 1/1 

159.  1679/2/A/27  lakás Vasvári Pál 6. II/3/7. 70 1/1 

160.  1679/2/A/28  lakás Vasvári Pál 6. II/3/8. 52 1/1 

161.  1679/2/A/29  lakás Vasvári Pál 6. II/3/9. 76 1/1 

162.  1679/2/A/30  lakás Vasvári Pál 6. I/4/10. 70 1/1 

163.  1679/2/A/31  lakás Vasvári Pál 6. I/4/11. 52 1/1 

164.  1679/2/A/32  lakás Vasvári Pál 6. II/4/10. 70 1/1 

165.  1679/2/A/33  lakás Vasvári Pál 6. II/4/11. 52 1/1 

166.  1689/2 beépítetlen terület Dr. Lévai Sándor u. 157 1/1 

167.  1708 beépítetlen terület Mártírok u. 9 341 1/1 

168.  1716/12 beépített terület Kossuth u. 3. 414 1/1 

169.  1716/12/A/1 bérlakás Kossuth u. 3. fszt/1 78 1/1 

170.  1716/12/A/2 bérlakás Kossuth u. 3. fszt/2. 34 1/1 

171.  1716/12/A/3 bérlakás Kossuth u. 3. fszt/3. 47 1/1 

172.  1716/12/A/4 bérlakás Kossuth u. 3. I/4. 67 1/1 

173.  1716/12/A/5 bérlakás Kossuth u. 3. I/5. 58 1/1 

174.  1716/12/A/6 bérlakás Kossuth u. 3. I/6. 56 1/1 

175.  1716/12/A/7 bérlakás Kossuth u. 3. II/7. 67 1/1 

176.  1716/12/A/8 bérlakás Kossuth u. 3. II/8. 58 1/1 

177.  1716/12/A/9 bérlakás Kossuth u. 3. II/9. 56 1/1 

178.  1716/12/A/10 bérlakás Kossuth u. 3. III/10. 67 1/1 

179.  1716/12/A/11 bérlakás Kossuth u. 3. III/11. 58 1/1 

180.  1716/12/A/12 bérlakás Kossuth u. 3. III/12 56 1/1 

181.  1834 bérlakás Bocskai u. 77. 811 1/1 

182.  19 Művelődési Központ Szabadság tér 4535 1/1 

183.  1931/1 beépítetlen terület Gombás András u. 71 1/1 

184.  2123/6/A/7 bérlakás Krúdy Gy. u. 16. III/7. 68 1/1 

185.  2123/6/A/8 bérlakás Krúdy Gy. u. 16. III/8. 68 1/1 

186.  2123/24/A/7 bérlakás Krúdy Gy. u. 14. III/7. 68 1/1 

187.  2123/32 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 172 1/1 

188.  2123/42 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 1101 1/1 

189.  2123/73 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 15 1/1 

190.  2123/74 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

191.  2123/75 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

192.  2123/76 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

193.  2123/78 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

194.  2123/79 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

195.  2123/88 beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

196.  2123/102/A/9 bérlakás Krúdy Gy. u. 4. II/9 55 1/1 

197.  2123/102/A/13 tároló Krúdy Gy u. 4 18 1/1 

198.  2123/106 közterület, játszótér Krúdy lakótelep 23868 1/1 

199.  2123/107 közterület Krúdy lakótelep 393 1/1 

200.  2126/3 beépítetlen terület Posta előtt Kossuth u. 545 1/1 

201.  2146/1/A/7 bérlakás Kossuth u. 39. II/1. 67 1/1 

202.  2146/1/B/1 tároló Kossuth u. 39. 5 1/1 

203.  2146/1/B/3 tároló Kossuth u. 39. 5 1/1 

204.  2226/8 beépítetlen terület Rendőrség mellett 166 1/1 

205.  2226/9 beépítetlen terület Kabay J. u. 5. mögött 1622 1/1 

206.  2252 beépítetlen terület Vas Gereben u. 9910 1/1 

207.  2287/12 közterület gyári lakótelep 12076 1/1 

208.  2291/15 Idősek Átmeneti Otthona Kabay János u. 21. 279 1/1 

209.  2325/23 közterület gyári lakótelep 32890 1/1 

210.  2357 beépítetlen terület Fehértói u. 238 1/1 

211.  2358 beépítetlen terület Fehértói u. 800 1/1 



180 
 

ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 
terület (m2) 

212.  2448/10 üzem Gépállomás u. 3.-Himzőüzem 5862 1/1 

213.  2472/3 beépítetlen terület Erdő u. 11. 563 1/1 

214.  2478 beépítetlen terület Erdő u. 6. 1669 1/1 

215.  2479/2 beépítetlen terület Erdő u. 998 1/1 

216.  2491 bérlakás Szarvas u. 6. 1582 1/1 

217.  2495 beépítetlen terület Szarvas u. 8. 1733 1/1 

218.  2496 bérlakás Szarvas u. 10. 1779 1/1 

219.  2500 bérlakás Szarvas u. 14. 1820 1/1 

220.  2523 legelő Széles u. 14150 1/1 

221.  2531 beépítetlen terület Gépállomás u. 3363 1/1 

222.  2541/43 beépítetlen terület Széles u. 689 1/1 

223.  2571 bérlakás Őz u. 6. 1646 1/1 

224.  26 bérlakás Bercsényi u. 3. 639 1/1 

225.  2611/2/A/5 bérlakás Gépállomás u. 18. 74 1/1 

226.  2611/2/A/6 bérlakás Gépállomás u. 18. 84 1/1 

227.  2649/2 bérlakás Katona József u. 8. 632 1/1 

228.  2772/1 beépítetlen terület Ifjúság u. 40 1/1 

229.  2803/8 beépítetlen terület Ifjúság u. 100 1/1 

230.  2850/2 beépített terület Kossuth u. 12. 768 
7389/100

00 

231.  2850/2/A/1 bérlakás Kossuth u. 12. I/1. 36 1/1 

232.  2850/2/A/3 bérlakás Kossuth u. 12. I/3. 65 1/1 

233.  2850/2/A/4 bérlakás Kossuth u. 12. I/4. 65 1/1 

234.  2850/2/A/5 bérlakás Kossuth u. 12. I/5. 65 1/1 

235.  2850/2/A/6 bérlakás Kossuth u. 12. I/6. 65 1/1 

236.  2850/2/A/7 bérlakás Kossuth u. 12. II/7. 36 1/1 

237.  2850/2/A/15 bérlakás Kossuth u. 12. III/15. 65 1/1 

238.  2850/2/A/17 bérlakás Kossuth u. 12. III/17. 65 1/1 

239.  2850/2/A/21 üzlet Kossuth u. 12 10 1/1 

240.  2854/1 udvar Kossuth u. 2 489  

241.  2854/2/A/9 bérlakás Kossuth u. 2. II/1. 71 1/1 

242.  2854/2/A/11 bérlakás Kossuth u. 2. II/3. 56 1/1 

243.  2854/2/A/14 bérlakás Kossuth u. 2. II/6. 56 1/1 

244.  2854/2/A/17 bérlakás Kossuth u. 2. III/1. 71 1/1 

245.  2854/2/A/28 üzlet Kossuth u. 2. 11 1/1 

246.  2863/1 beépített terület Ady E. u. 14. 166  

247.  2863/1/A/5 bérlakás Ady E. u. 14. II/1. 53 1/1 

248.  2863/1/A/7 bérlakás Ady E. u. 14. III/1. 53 1/1 

249.  2864/4/A/8 bérlakás Ady E. u. 10. II/2. 58 1/1 

250.  2864/4/A/10 bérlakás Ady E. u. 10. III/1. 58 1/1 

251.  2864/4/A/11 bérlakás Ady E. u. 10. III/2. 58 1/1 

252.  2864/4/A/12 bérlakás Ady E. u. 10. III/3. 58 1/1 

253.  2866 Térségi Szolgáltató Ház Ady E. u. 8. 4333 1/1 

254.  29 teniszpálya Wesselényi u. 1. 941 1/1 

255.  2935 beépítetlen terület Urbán Béla u. 669 187/669 

256.  2982 beépítetlen terület Kálvin u. 4. 1070 1/1 

257.  3 Munkaügyi Központ Báthori u. 2. 462 1/1 

258.  3170/4 beépítetlen terület  13369 1/1 

259.  3338/4 beépítetlen terület József Attila u. 1500 1/1 

260.  340 beépítetlen terület Kabók Lajos u. 1522 1/1 

261.  344 beépítetlen terület Kabók Lajos u. 1079 1/1 

262.  3597/1 bérlakás Károly Róbert u. 2. 912 1/1 

263.  3597/1/A/1 bérlakás Károly Róbert u. 2. 94 1/1 

264.  3597/1/A/2 bérlakás Károly Róbert u. 2 93 1/1 

265.  3602/1 beépítetlen terület Petőfi Sándor u. 3902 1/1 

266.  3681 hétvégi ház és udvar Hajdúszoboszló 183 191/6000 
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267.  513/1 beépítetlen terület Vásártér u. 4119 1/1 

268.  515/1 beépítetlen terület Vásártér u. 7877 1/1 

269.  5501/1 beépítetlen terület Dobó István u. 5019 1/1 

270.  5501/3 beépítetlen terület Dobó István u. 4252 1/1 

271.  5504 beépítetlen terület 36-os főút felől 4965 1/1 

272.  5529 beépítetlen terület Szabolcska M. u. 12. 1406 1/1 

273.  5536 beépítetlen terület 36-os főút felől 4989 1/1 

274.  5551 beépítetlen terület Dessewffy u. 7249 1/1 

275.  5563 beépítetlen terület 36-os főút felől 5808 1/1 

276.  5569 beépítetlen terület Polgári u. 5 1425 1/1 

277.  5573 beépítetlen terület Polgári u. 1064 1/1 

278.  5574 beépítetlen terület Szőnyi u. 8. 1413 1/1 

279.  5578 beépített terület Szőnyi u. 8. 1344 1/1 

280.  5580 beépítetlen terület Szőnyi u. 2 1423 1/1 

281.  5583/8 beépítetlen terület Szőnyi u. 736 1/1 

282.  5583/9 beépítetlen terület Szőnyi u. 2899 1/1 

283.  5583/12 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

284.  5583/13 beépítetlen terület Józsefháza 625 1/1 

285.  5583/14 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

286.  5583/15 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

287.  5583/16 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

288.  5583/17 beépítetlen terület Józsefháza 548 1/1 

289.  5583/18 beépítetlen terület Józsefháza 548 1/1 

290.  5583/19 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

291.  5583/20 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

292.  5583/21 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

293.  5583/22 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

294.  5583/23 beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

295.  5702/6 Ifjúsági tábor Nyárfa u. 2. 26839 1/1 

296.  5702/10 Városi Strandfürdő Nyárfa u. 4. 54927  1/1 

297.  5702/4 beépített terület strand területén 650 1/1 

298.  5702/11 beépítetlen terület Nyárfa u. 14348 1/1 

299.  579/1 beépítetlen terület Fecske-köz 5422 1/1 

300.  579/2 beépítetlen terület Fecske-köz 200 1/1 

301.  579/3 beépítetlen terület Fecske-köz 2422 1/1 

302.  579/4 beépítetlen terület Fecske-köz 411 1/1 

303.  583/3 beépítetlen terület Bajcsy-Zsilinszki E. u. 392 1/1 

304.  5847 beépítetlen terület Pillangó u. 72. 250 1/1 

305.  5897/8 beépítetlen terület Hableány u. 269 1/1 

306.  5897/9 beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

307.  5897/10 beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

308.  5897/11 beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

309.  5897/12 beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

310.  5977 beépítetlen terület Nefelejcs u. 74. 270 1/1 

311.  5978 beépítetlen terület Hableány u. 73. 308 1/1 

312.  5979 beépítetlen terület Hableány u. 71. 250 1/1 

313.  5980 beépítetlen terület Nefelejcs u. 72. 250 1/1 

314.  5981 beépítetlen terület Nefelejcs u. 70. 250 1/1 

315.  5984 beépítetlen terület Nefelejcs u. 68. 250 1/1 

316.  5985 beépítetlen terület Nefelejcs u. 66. 250 1/1 

317.  5988 beépítetlen terület Nefelejcs u. 64. 250 1/1 

318.  5989 beépítetlen terület Nefelejcs u. 62. 250 1/1 

319.  5992 beépítetlen terület Nefelejcs u. 60. 250 1/1 

320.  5994 beépítetlen terület Nefelejcs u. 58. 250 1/1 

321.  5996 beépítetlen terület Nefelejcs u. 56. 250 1/1 

322.  5997 beépítetlen terület Nefelejcs u. 54. 250 1/1 
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323.  6/3 udvar Vasvári Pál u. 5. 122 1/1 

324.  6000 beépítetlen terület Nefelejcs u. 52. 250 1/1 

325.  6017 beépítetlen terület Margaréta u. 64. 250 1/1 

326.  6018 beépítetlen terület Nefelejcs u. 63. 250 1/1 

327.  6019 beépítetlen terület Nefelejcs u. 61. 250 1/1 

328.  6020 beépítetlen terület Margaréta u. 62. 250 1/1 

329.  6021 beépítetlen terület Margaréta u. 60. 250 1/1 

330.  6022 beépítetlen terület Nefelejcs u. 59. 250 1/1 

331.  6023 beépítetlen terület Nefelejcs u. 57. 250 1/1 

332.  6024 beépítetlen terület Margaréta u. 58. 250 1/1 

333.  6025 beépítetlen terület Margaréta u. 56. 250 1/1 

334.  6026 beépítetlen terület Nefelejcs u. 55. 250 1/1 

335.  6095 beépítetlen terület Hajnal u. 72. 250 1/1 

336.  6096 beépítetlen terület Margaréta u. 71. 250 1/1 

337.  6097 beépítetlen terület Margaréta u. 69. 250 1/1 

338.  6098 beépítetlen terület Hajnal u. 70. 250 1/1 

339.  6099 beépítetlen terület Hajnal u. 68. 250 1/1 

340.  6100 beépítetlen terület Margaréta u. 67. 250 1/1 

341.  6101 beépítetlen terület Margaréta u. 65. 250 1/1 

342.  6102 beépítetlen terület Hajnal u. 66. 250 1/1 

343.  6103 beépítetlen terület Hajnal u. 64. 250 1/1 

344.  6104 beépítetlen terület Margaréta u. 63. 250 1/1 

345.  6105 beépítetlen terület Margaréta u. 61. 250 1/1 

346.  6106 beépítetlen terület Hajnal u. 62. 250 1/1 

347.  6107 beépítetlen terület Hajnal u. 60. 250 1/1 

348.  6108 beépítetlen terület Margaréta u. 59. 250 1/1 

349.  6109 beépítetlen terület Margaréta u. 57. 250 1/1 

350.  6110 beépítetlen terület Hajnal u. 58. 250 1/1 

351.  6111 beépítetlen terület Hajnal u. 56. 250 1/1 

352.  6112 beépítetlen terület Margaréta u. 55. 250 1/1 

353.  6113 beépítetlen terület Margaréta u. 53. 250 1/1 

354.  6114 beépítetlen terület Hajnal u. 54. 250 1/1 

355.  6115 beépítetlen terület Hajnal u. 52. 250 1/1 

356.  6136 beépítetlen terület Tiszavirág u. 3701 1/1 

357.  6137 beépítetlen terület Tiszavirág u. 60. 250 1/1 

358.  6138 beépítetlen terület Hajnal u. 59. 250 1/1 

359.  6139 beépítetlen terület Hajnal u. 57. 250 1/1 

360.  6140 beépítetlen terület Tiszavirág u. 58. 250 1/1 

361.  6141 beépítetlen terület Tiszavirág u. 56. 250 1/1 

362.  6142 beépítetlen terület Hajnal u. 55. 250 1/1 

363.  6143 beépítetlen terület Hajnal u. 53. 250 1/1 

364.  6144 beépítetlen terület Tiszavirág u. 54. 250 1/1 

365.  6145 beépítetlen terület Tiszavirág u. 52. 250 1/1 

366.  6146 beépítetlen terület Hajnal u. 51. 250 1/1 

367.  6147 beépítetlen terület Hajnal u. 49. 250 1/1 

368.  6148 beépítetlen terület Tiszavirág u. 50. 250 1/1 

369.  6149 beépítetlen terület Tiszavirág u. 48. 250 1/1 

370.  6150 beépítetlen terület Hajnal u. 47. 250 1/1 

371.  6151 beépítetlen terület Hajnal u. 45. 250 1/1 

372.  6152 beépítetlen terület Tiszavirág u. 46. 250 1/1 

373.  6153 beépítetlen terület Tiszavirág u. 44. 250 1/1 

374.  6154 beépítetlen terület Hajnal u. 43. 250 1/1 

375.  6155 beépítetlen terület Hajnal u. 41. 250 1/1 

376.  6156 beépítetlen terület Tiszavirág u. 42. 250 1/1 

377.  6157 beépítetlen terület Tiszavirág u. 40. 250 1/1 

378.  6204 beépítetlen terület Tiszavirág u. 65. 250 1/1 
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379.  6205 beépítetlen terület Tiszavirág u. 63. 250 1/1 

380.  6206 beépítetlen terület Tiszavirág u. 61. 250 1/1 

381.  6207 beépítetlen terület Tiszavirág u. 59. 250 1/1 

382.  6208 beépítetlen terület Tiszavirág u. 57. 250 1/1 

383.  6209 beépítetlen terület Tiszavirág u. 55. 250 1/1 

384.  6210 beépítetlen terület Tiszavirág u. 53. 250 1/1 

385.  6211 beépítetlen terület Tiszavirág u. 51. 250 1/1 

386.  6212 beépítetlen terület Tiszavirág u. 49. 250 1/1 

387.  6213 beépítetlen terület Tiszavirág u. 47. 250 1/1 

388.  6214 beépítetlen terület Tiszavirág u. 45. 250 1/1 

389.  6215 beépítetlen terület Tiszavirág u. 43. 250 1/1 

390.  6216 beépítetlen terület Tiszavirág u. 41. 250 1/1 

391.  6217 beépítetlen terület Tiszavirág u. 39. 250 1/1 

392.  636 beépítetlen terület Állomás u. 3267 1/1 

393.  637 beépítetlen terület Állomás u. 35799 1/1 

394.  6463/35 beépítetlen terület Keskeny u. 370 1/1 

395.  6463/37 beépítetlen terület Keskeny u. 396 1/1 

396.  6475 beépítetlen terület Szivárvány u. 250 1/1 

397.  6477 beépítetlen terület Orgona u. 22. 250 1/1 

398.  6478 beépítetlen terület Orgona u. 20. 250 1/1 

399.  6481 beépítetlen terület Orgona u. 14. 250 1/1 

400.  6494 beépítetlen terület Orgona u. 13. 250 1/1 

401.  6495 beépítetlen terület Orgona u. 15. 250 1/1 

402.  6496 beépítetlen terület Orgona u. 17. 250 1/1 

403.  6497 beépítetlen terület Orgona u. 19. 250 1/1 

404.  6498 beépítetlen terület Orgona u. 21. 250 1/1 

405.  6499 beépítetlen terület Boglárka u. 22. 250 1/1 

406.  6500 beépítetlen terület Boglárka u. 20. 250 1/1 

407.  6501 beépítetlen terület Boglárka u. 18. 250 1/1 

408.  6521 beépítetlen terület Rozmaring u. 22. 250 1/1 

409.  6522 beépítetlen terület Rozmaring u. 20. 250 1/1 

410.  6523 beépítetlen terület Rozmaring u. 18. 250 1/1 

411.  6524 beépítetlen terület Rozmaring u. 16. 250 1/1 

412.  6525 beépítetlen terület Rozmaring u. 14. 250 1/1 

413.  6526 beépítetlen terület Rozmaring u. 12. 250 1/1 

414.  6527 beépítetlen terület Rozmaring u. 10. 250 1/1 

415.  6528 beépítetlen terület Rozmaring u. 8. 250 1/1 

416.  6529 beépítetlen terület Rozmaring u. 6. 250 1/1 

417.  6530 beépítetlen terület Rozmaring u. 4. 250 1/1 

418.  6531 beépítetlen terület Rozmaring u. 2. 249 1/1 

419.  6622/1 legelő Keskeny u. 25407 1/1 

420.  6622/2 legelő, árok Keskeny u. 95054 1/1 

421.  6623/2 csónakázó tó és park strand mögött             65327 1/1 

422.  6652 beépítetlen terület tóalja Adria u. 653 1/1 

423.  6660 beépítetlen terület tóalja Adria u. 1950 1/1 

424.  6661 beépítetlen terület tóalja Adria u. 15928 1/1 

425.  6662 beépítetlen terület tóalja  1207 1/1 

426.  6663 volt vágóhíd Vágóhíd 805 1/1 

427.  7050 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 29 1/1 

428.  7051 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 30 1/1 

429.  7052 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 36 1/1 

430.  7053 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 68 1/1 

431.  7054 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 13 1/1 

432.  7055 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 79 1/1 

433.  7056 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 47 1/1 

434.  7057 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 42 1/1 
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435.  7058 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 37 1/1 

436.  7059 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 42 1/1 

437.  7060 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 46 1/1 

438.  7061 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 35 1/1 

439.  7062 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 38 1/1 

440.  7063 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 33 1/1 

441.  7064 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 24 1/1 

442.  7065 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 31 1/1 

443.  7066 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 38 1/1 

444.  7067 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 39 1/1 

445.  7068 zártkerti művelés alól kivett Zártkert 138 1/1 

446.  7069 zártkerti művelés alól kivett Zártkert 108 1/1 

447.  7070 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 20 1/1 

448.  7071 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 22 1/1 

449.  7072 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 51 1/1 

450.  7073 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 43 1/1 

451.  7074 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 46 1/1 

452.  7075 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 47 1/1 

453.  7076 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 50 1/1 

454.  7077 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 41 1/1 

455.  7078 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 51 1/1 

456.  8218 zártkerti művelés alól kivett zártkert 994 3/6 

457.  822/7 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

458.  822/8 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

459.  822/9 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

460.  822/10 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

461.  822/11 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

462.  824/A lakóház udvar Vasvári Pál u. 93. 635 705/1000 

463.  824/A/2 bérlakás Vasvári Pál u. 93. 57 1/1 

464.  824/A/3 bérlakás Vasvári Pál u. 93. 79 1/1 

465.  834 bérlakás Szilágyi u. 14. 836 1/1 

466.  839/5 beépítetlen terület Károli Gáspár u. 3512 1/1 

467.  840 beépítetlen terület Károli Gáspár u. 1437 1/1 

468.  841 beépítetlen terület Károli Gáspár u. 1411 1/1 

469.  871 magtár Szilágyi u. 4774 1/1 

470.  879 bérlakás Víz u. 3. 3017 1/1 

471.  881/2 bérlakás Víz u 6. 1526 1/1 

472.  9 udvar Vasvári Pál u. 1069 1/1 

473.  932/1 beépítetlen terület Szabó Magda u. 1127 1/1 

474.  935 bérlakás Szabó Magda u. 10. 949 1/1 

475.  965 vízmű Kisvárda 13946 191/6000 

476.  993 beépítetlen terület Vasvári Pál u. 2056 1/1 

477.  0371/7 udvar „Forgács” féle ingatlan 12253 1/1 

478.  1491 volt sporttelep Salétromkert 1326 1/1 
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az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) 

rendelet módosításáról szóló 26/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

1. Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: 

Vagyonrendelet) megalkotta az új hatályos jogszabályokkal összhangban álló vagyonrendeletét. A 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény figyelembe vételével a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata tulajdonában álló törzs- és üzleti vagyon nyilvántartását a Vagyonrendelet 

mellékletei tartalmazzák. A Vagyonrendelet módosítása nem jogszabályi előírás miatt kötelező 

jellegű, hanem az életszerűség és gyakorlatiasság figyelembe vételével a vagyonban bekövetkező 

változás átvezetése miatt indokolt.  

 

2. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet 1. melléklete a forgalomképtelen törzsvagyoni kört tartalmazza. A részarány földkiadás 

során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárások következtében 

külterületi utak (szántóföldi műveleti utak) kerültek kialakításra, melyeket az ingatlanügyi hatóság az 

ingatlan-nyilvántartásba önálló földrészletként, „közös tulajdon megszüntetése” jogcímen jegyzett 

be, mint önkormányzati ingatlanokat. Ezért ezek az „út, magánút és közút” megnevezésű ingatlanok 

bekerültek a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe. 

Az egyes önkormányzati tulajdonú, nem közcélú funkciót ellátó külterületi csatorna, töltés 

megnevezésű ingatlanok megnevezése - Képviselő-testület korábbi döntése alapján - „saját célú vízi 

létesítmény” megnevezésre történő átminősítése átvezetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, így 

ezen ingatlanok a forgalomképtelen törzsvagyoni körből törlésre kerültek. 

   

 

2. §-hoz 

 

A rendelet 2. melléklete a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni kört tartalmazza. Azon csatorna, 

töltés megnevezésű önkormányzati ingatlanok, melyek „saját célú vízi létesítmény” megnevezésre 

történő átminősítése átvezetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, bekerültek a korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyoni körbe. 

 

3. §- hoz 

 

A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat üzleti vagyonát tartalmazza. A forgalomképes üzleti 

vagyoni körből kikerültek az értékesítésre került ingatlanok. Egyes ingatlanok osztatlan közös 

tulajdonának megszüntetése miatt helyrajzi szám tekintetében következett be változás. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza, mely szerint 2017. október 01. napján lép hatályba. 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előadó: Badics Ildikó jegyző  

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

27/2017. (IX. 28.)  

önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. 

törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 

1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 

 

1. § Helyi népszavazást Tiszavasvári település választópolgárainak 10 %-a kezdeményezhet. 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 19/2000. (X.24.) rendelet 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 28. 

 

Badics Ildikó 

jegyző 
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A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 27/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

 

Általános indokolás 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Ntv.) 2014. január 

18-án lépett hatályba, melyre tekintettel a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős 

államtitkára a helyi önkormányzatoknak a helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel 

összefüggő önkormányzati rendeletei felülvizsgálatát rendelte el.  

 

Az Ntv. – többek között – rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. Fejezet) és a helyi 

népszavazási eljárásra (VI. Fejezet) vonatkozó szabályokat. A nép kezdeményezés jogintézménye 

megszűnt.  
 

Az Ntv. hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény helyi 

népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó szabályait, illetve az országos népszavazásról és 

népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is.  

 

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati 

rendeletalkotási felhatalmazás fenti törvények hatályvesztésével megszűnt. 

Az Ntv. 92. §-a az önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazást a népszavazási 

kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának az Ntv-ben meghatározott törvényi 

korlátok közötti meghatározására szűkítette.  

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §  

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozza meg. 

 

2. §  

 

A hatályba lépésről rendelkezik és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről szóló módosított 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2017. (IX. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 szóló módosított 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 

 I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. 

évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet I. féléves 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.  

Felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdálkodása teljes területén keresni kell további megtakarítási 

lehetőségeket. Fokozott figyelmet kell fordítani az előirányzatok betartására.   

Az intézményi többletbevételek esetében többlet kiadási előirányzatot csak a Képviselő-testület 

képezhet. 
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Tiszavasvári Város Polgármesterétől 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős:  Girus András 

   

TÁJÉKOZTATÓ 

- a Képviselő-testület részére - 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 szóló módosított 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet  

I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatási 

kötelezettség állt fenn az adott évi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásának I. féléves 

helyzetéről. Jogszabály változás eredményeként ez a kötelezettségünk jelenleg nem áll fenn, de az 

elmúlt évhez hasonlóan most is mindenképpen szükségesnek tartom az első féléves gazdálkodásról a 

Képviselő-testületet tájékoztatását. 

A 2017. évi költségvetést 2.613.655.793 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a Képviselő-

testület. Ezen belül a költségvetési bevétel 2.176.556.378 Ft, a költségvetési kiadás 2.475.329.861 

Ft, a költségvetési hiány 298.773.483 Ft volt. A költségvetési hiány összege megegyezett a 

finanszírozási többlettel. Az első félév során öt alkalommal került sor a költségvetési rendelet 

módosítására, melyek eredményeként a költségvetés főösszege 3.274.331.886 Ft-ra emelkedett.   

A bevételek és a kiadások mérlegét az 1. melléklet, a működési illetve a felhalmozási célú 

bevételeket és kiadásokat a 2. és 3. melléklet mutatja be. 

Ebben az előterjesztésben részletesebben az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésének teljesítése kerül bemutatásra. Az önkormányzat fenntartásában működő többi 

intézmény I. félévi gazdálkodásáról szóló elemzés az előterjesztés mellékletében lévő Városi 

Kincstár által készített anyagban található.  

 

BEVÉTELEK 

A módosított bevételi előirányzat önkormányzati szinten 46,4 %-ban teljesült az I. félév során.  

 

INTÉZMÉNYEK 

Az intézményi saját bevételek összetételét, teljesítését a 4. melléklet mutatja be. 

Az alaptevékenység bevételei összességében 47,2 %-ban teljesültek. Az időarányos mértéket 

jelentősen meghaladóan az elmúlt évhez hasonlóan az Egyesített Óvodai Intézmény (továbbiakban: 

EOI) teljesített. A többi intézmény esetében a teljesítés 40-49,8% között mutatkozik.  

Polgármesteri Hivatal: Az intézmény teljesítése 40 %-os. Az alaptevékenység bevétele döntő 

részben a közüzemi és egyéb díjak, költségek továbbszámlázásából és helyiség bérbeadásából 

származik.  
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Felhalmozási bevétel két intézménynél keletkezett. A Kornisné Központ esetében gépjármű 

értékesítésből, a Polgármesteri Hivatalnál használt mobiltelefon eladásából keletkezett felhalmozási 

bevétel.  

Működésre átvett pénzeszközök: A Kornisné Központ NAV-tól szakképzési hozzájárulásban, az 

Egyesített Óvodai Intézmény 80.000 Ft alapítványi támogatásban részesült. Ez utóbbi összeget 

vetélkedőn tárgyjutalomra kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal esetében a 77.886 Ft összegű átvett 

pénzeszköz a korábban az ügyfelek által jogalap nélkül felvett segélyek, támogatások 

visszafizetéséből származik.  

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel: az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár az SZJA 

1%-os felajánlásából részesült támogatásban, az első félévben 123.157 Ft összegben. 

Pénzmaradvány összege az államháztartási számvitel szabályai alapján kötelezően tervezésre került, 

melyet minden intézmény teljes mértékben felhasznált, így a teljesítés az időarányos mértéket 

jelentős mértékben meghaladja (felhasználás 100 %-os). 

Önkormányzati (irányító szervi) támogatás: az 5. melléklet szerint az intézmények összességében 

51,1 %-ban kapták meg feladataik finanszírozásához az önkormányzati támogatást. Megállapítható, 

hogy a Városi Kincstár esetében mutatkozik az időarányost meghaladó teljesítés (61,5 %). A 

Polgármesteri Hivatalé 40,6 %, a többi intézmény teljesítése 50-52,8 % között mozog. Fontos 

megjegyezni, hogy ezek a számok az intézmények kiadás és bevétel teljesítésének, illetve az 

előirányzat módosításának vizsgálatát követően értékelhetőek reálisan.  

 

ÖNKORMÁNYZAT 

Az önkormányzati saját bevételek teljesítését a 7. számú melléklet feladatonként mutatja be. 

Az első félévi teljesítés 46,2 %-os, melyre az alábbi tényezők bírnak jelentős hatással:  

 A növénytermesztés teljesítési szintje alacsony, itt azonban a bevétel jelentős része az őszi 

betakarítás után realizálódik. 

 Növeli az előirányzat teljesítését az Önkormányzati jogalkotás feladaton az ASP pályázatra 

előirányzott bevétel 100%-os teljesülése (9.000.000 Ft). 

 A Város és községgazdálkodás feladaton a jelzőrendszeres házi gondozás esetében az 

elszámolás rendje megváltozott a teljes éves támogatás augusztus hónapban került 

kiutalásra, de az könyvelésre az Önkormányzatok elszámolásai kormányzati-funkcióra 

kerül, ezért a korábbi rend szerint tervezett 4.705.000 Ft közvetített szolgáltatási bevétel fel 

sem fog merülni. Ez mutatkozik a 26,6%-os teljesítésben is.  

 Központi támogatás kiutalása az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglalt ütemezés szerint történik. A 41,5%-os 

alacsony teljesítés ennek ellenére az alábbiakkal magyarázható: 

- A fogyatékos ellátásra várt támogatás 110.466.000 Ft melyre utalás az év eddig 

eltelt időszakában nem történt. 

- A bevételi előirányzatok között június 30.-án a kiegészítő támogatás 

168.893.597 Ft-tal szerepel melynek tényleges tartalommal történő feltöltése a 

második félév kiemelt feladata.  

 

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati 

funkción a teljesítés mértéke 27,6 %-os. Az ingatlan értékesítésnél mutatkozik alacsony 

teljesítés, illetve a Kabay konyha rekonstrukciós támogatás tartaléka (3.797 eFt) várhatóan 

teljes összegben a második félévben kerül kiutalásra. 
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 Az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek feladaton a 95%-os teljesülés a 

Tiszavasvári belvíz-mentesítési pályázat bevételi előirányzatának 95%-os kiutalásával 

magyarázható. 

 A Települési támogatás feladaton a közköltséges temetések támogatásának visszafizetése 

terven felül alakul, a teljesítés 93,8%. 

 A civil szervezetek működési támogatása feladaton az előirányzott bevétel 1.566 eFt 

(visszatérítendő támogatás a Tiszatér Leader egyesület részére), teljesítés nem történt az 

első félév során.  

 A helyi adóbevételek a főbb adónemek tekintetében az alábbiak szerint alakultak az 

adónyilvántartás alapján (a könyvelt adatoktól ezek eltérhetnek, mert a tájékoztatóban 

adóbevételként mutatjuk ki a június 30-án, az adószámlákon lévő pénzösszegeket is):  

                                                  

Megnevezés Adózók 

száma 

(fő) 

Tárgyévi 

módosított 

előirányzat 

(eFt) 

Tárgyévi 

előírás 

(eFt) 

Befizetés 

(eFt) 

Hát-

ralék* 

(e Ft) 

2016 

Hát-

ralék* 

(e Ft) 

2017. 

06.30. 

Magánszemélyek 

kommunális adója 
1 039 8990 4 808 4 090 7 880 6 962 

Vállalkozók kommunális 

adója 
20 60   56 5 

Építményadó 268 70 000 70 829 32 686 18 889 23 328 

Iparűzési adó 1 134 203 840 208 031 119 508 7 505 13 652 

Termőföld bérbead. szárm. 

jövedelemadó 
2 
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Gépjárműadó 3 380 27 000 67 773 *39 781 15 456 15 164 

Pótlék, bírság 4 817 3 500 10 209 1 397 13 222 10 133 

Talajterhelési díj 173 4 000 16 394 2 627 12 787 13 695 

Idegen tartozás 414 2 000 20 636 **4 420 20 923 14 989 

Egyéb bevétel 147  133 456 3 908 3 621 

* - A gépjárműadó önkormányzatunknál maradó bevétele 40 %-a 15.912 eFt. 

**- Idegen tartozás bevételből önkormányzatunknál 1.602 eFt marad. 

 

 

A főbb adónemek teljesítési adatai  

 

Adónem Első féléves teljesítés %-ban 

Iparűzési adó 58,6  

Magánszemélyek komm.adója 45,5 

Építményadó 46,7 

Gépjárműadó 58,9 

Az iparűzési és gépjárműadó az első féléves teljesítési adata az előirányzat időarányos 

részét meghaladja. A gépjárműadó esetében az előirányzat 27.000 eFt, mely az 

önkormányzatnál maradó 40%. Az első félévben az állam részére utalt, a gépjárműadó 

60%-a 23.285 e Ft volt. Az iparűzési adó esetében a jó teljesítés figyelembevétele mellett a 

bevételi előirányzat július hónapban emelésre került. 
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A magánszemélyek kommunális adójánál és az építményadónál a teljesítés kis mértékben 

alatta marad az időarányosnak. Az elmaradás mértéke nem zárja ki az év végére 100%-ban 

teljesülés lehetőségét. 

 

A hátralék alakulása: 

A jelentősebb adónemek esetében a hátralékos állomány nagyobb mértékben nőtt az 

építményadónál és a helyi iparűzési adónál. A felszámolás alatti vállalkozásoknál az 

építményadó hátralék összegében 7.000 eFt-ot meghaladó, a helyi iparűzési adó 

összegében 3.500 eFt-ot megközelítő állományt tartunk nyilván, mely összegek 

kiegyenlítése vagy törlése a felszámolási eljárás befejezésekor vagy az után lehetséges. A 

helyi iparűzési adó hátralékot tovább emeli, hogy a 2017. május 31-én benyújtott 

bevallásokkal egy időben fizetendő adó pénzügyi rendezése sok esetben elmaradt.  

A magánszemélyek kommunális adó hátraléknál a kisebb csökkenés az eredményes 

hátralék behajtás miatt tapasztalható.  

A talajterhelési díj esetében a hátralék további emelkedése figyelhető meg. A magas 

összegű díjak befizetésére több esetben részletfizetési kedvezmény lett biztosítva, hiszen 

átlagos vízfogyasztás mellett is nagyon magas terhet ró ez a díj az érintettekre. 

Az idegen bevételek számlán a nagymértékű hátralék csökkenés az eredményesebb 

behajtás, egyes bírságok elévülése, valamint NAV-nak átadott behajtandó köztartozások 

törlése miatt tapasztalható. 

 

 A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások kiutalása az időarányos alatt van, ennek 

oka a 2017. május 1.-ei Tiva-Szolg Kft. részére történő feladat átadás. A kiadási és bevételi 

előirányzatok csökkentésére tett előterjesztést az e havi költségvetési módosítási javaslat 

tartalmazza.  

 A turizmusfejlesztési támogatások előirányzata 15.956.160 Ft (Nyíri Mezőség pályázat), 

melynek kiutalása második félév eddigi időszakában megtörtént.  

 

 Hitelek: felhalmozási célú hitelek esetében 2017. első félévben folyósítás nem történt 

(42.000.000 Ft TAO önerő hitel benyújtva kormányengedély kérésre, 5.500.000 Ft 

Minimanó Óvoda felújítási hitel kormányengedély kérése folyamatban, 40.000.000 Ft 

fűtéskorszerűsítő hitel a munkálatok elvégzését követően folyósítható. Folyószámla-

hitelkeretből igénybe vétel 2017. június 30-án nem volt. Likviditási problémát jelenthet, 

hogy 2017. október 3-tól a hitelkeret összege lecsökken 50.000.000 Ft-ra. A hitelállományt 

és a hitelek törlesztési ütemezését a 8. melléklet mutatja be.   

KIADÁSOK 

A kiadások teljesítése 38,3 %-os, mely megközelítőleg 4,9 százalékponttal haladja meg az előző év 

hasonló adatát. A kiadások teljesítési szintjét 8,1 százalékponttal haladja meg a bevételeké. Ez a 

különösen alacsony szintű kiadásteljesítés többek között magyarázható az alábbi okokkal (később 

részletesen is elemzésre kerül): 

 Pályázati összegek érkeztek 2016.-ban (pénzmaradványban jelentkeznek bevételként) és 

2017. évben is jelentős összegben, kiadások azonban döntő többségében leghamarabb a 

második félévben jelentkeznek. 

  A tartalék előirányzata 116.668.107 Ft, ennek azonban teljesítése nincs (mint tartaléknak 

nem is lehet, de előirányzat átcsoportosítás során teljesítendő kiadássá válhat). 

 A közfoglalkoztatásnál a feladatátadás miatt a kiadásokkal együtt alacsony a bevételek 

teljesítési szintje is.  
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INTÉZMÉNYEK 

 

Az intézmények működési kiadásainak teljesítése 50,3 %-os. Az intézmények teljesítése az 

időarányos közelében van, kiugró mértékű eltérés nincs. 

Minden intézményt figyelembe véve a személyi juttatás módosított előirányzatának teljesítése 49.5 

%, a dologi kiadásoké 51,6 %. Személyi juttatásnál érdemes megjegyezni, hogy az időarányos 

teljesítést befolyásolja a 2017. január elsején megemelkedett minimálbér és garantált bérminimum 

összege, hiszen a 2016. december hónap után kifizetett 59.836.690 Ft munkabér összege 5.182.180 

Ft-tal alatta marad a 2017. január hónap után számfejtetthez képest. Ez torzíthatja a teljesítési adatot, 

mert a második félévben végig a magasabb összegek kerülnek elszámolásra. Szükséges megjegyezni 

azonban, hogy ez az eltérés az időközi létszám mozgás kihatását is tartalmazza, ezt nem vizsgáltuk. 

A Polgármesteri Hivatal esetében a kiadási előirányzatok teljesítése 40,3 %. A személyi juttatások 

teljesítése 48,2 %-os, a szociális hozzájárulási adóé 46,3%-os. 

A dologi kiadások teljesítése alacsony mértékű 36,9 %-os. Jelentősebb megtakarítások: az 

üzemeltetési anyagok beszerzése, karbantartási kisjavítási és az egyéb szolgáltatások igénybevétele 

terén mutatkozik, ez utóbbi esetében különösen a postaköltség van az időarányos teljesítési szint 

alatt. A közüzemi díjak tekintetében a teljesítések mértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

 Víz: 38% (elszámoló számla még várható ebben az évben, költségnövekedést nagy mértékben 

nem okozhat) 

 Gáz: 47% (elszámoló számla nem várható az év hátralevő részében) 

 Villany: 32% (elszámoló számla nem várható az év hátralevő részében)  

Az alábbiakban bemutatjuk intézményenként a lejárt szállítói tartozások összegét 2017. június 30-ra 

vonatkozóan: 

Városi Kincstár: 7.793.269 Ft  

Egyesített Óvodai Intézmény: 5.160 Ft 

Tiszavasvári Bölcsőde: 7.234 Ft 

Kornisné Központ: 38.100 Ft 

Polgármesteri Hivatal: 102.640 Ft 

Egyesített Közm. Int. és Könyvtár: 202.200 Ft 

Összesen: 8.148.603 Ft  

 

Az intézmények esetében az összes kiadás 49,7 %-os teljesítésével szemben a lejárt szállítói 

tartozásokat is figyelembe véve 50,2 %-ra módosulna. 

Az intézmények a felhalmozási és felújítási kiadásaikat 60,1 %-ban teljesítették. 

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítése 52 %-os. Jelentősebb összegű 

felhalmozási kiadások: Sinology NAS + 2db merevlemez, multi-funkciós nyomtató, notebook, klíma 

berendezés, 2db vasajtó beszerzés. 

Az intézmények költségvetési kiadásait a 6. sz. melléklet mutatja. 
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ÖNKORMÁNYZAT 

 

Az önkormányzat saját kiadásainak teljesítését a 7. számú melléklet feladatonként mutatja be. A 

kiadások az első félévben 26,5 %-ban realizálódtak (intézményfinanszírozás nélkül). Erre az alacsony 

szintre jelentős hatással bír:  

 Növénytermesztés - teljesítés 22,6 %. Az aratással, az őszi talajműveléssel kapcsolatos 

kiadások szintén a második félévben jelentkeznek. 

 Közutak, hidak üzemeltetése - teljesítés 6,6 %. A kátyúzás, ami jelentősebb tétel a második 

félévben került megvalósításra és pénzügyi rendezésre. 

 Települési támogatás - teljesítés 27,1 %. Az év végén egy összegben fizetendő karácsonyi 

támogatás rontja a féléves teljesítési adatot annak figyelmen kívül hagyása mellett is csak 

35%-os a teljesítés. Amennyiben a második félévben is az időarányosnál alacsonyobb 

teljesítés mutatkozik, akkor szükséges a szabad előirányzat átcsoportosítása más területre 

például: szociális ágazat, közfoglalkoztatás. 

 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - teljesítés 4,6 %. Itt a jelentős kiadás nyári szünetben, 

tehát a második félévben keletkezik. 

 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése – teljesítés 14,5 %. Tervezett felújítási munkák 

végrehajtása második félévben várható.  

 Önkormányzati jogalkotás – 31,5%. Az ASP pályázattal kapcsolatos kiadások teljesítése 

(9.000.000 Ft) a második félévben várható. 

 Zöldterület kezelés – 29,9 %. Nagyrészt a Tiva-Szolg Kft-nek átadott feladathoz kapcsolódó 

május 2-től számlázandó előirányzat, így időarányos teljesítés nem elvárható.  

 Közvilágítás – 39,8 % 

 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – 39,2 %. A HÉSZ. felülvizsgálat díja 

melynek előirányzata nettó 7.690.000 Ft várhatóan szinte teljes összegben a második félévben 

kerül számlázásra. 

 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek – 5 %. Az előirányzatok között a 

Tiszavasvári belvíz-mentesítési pályázat 71.809.476 Ft-tal szerepel, teljesítés első félévben 

nem volt.  

 Gyermekek átmeneti ellátása – Az előirányzat biztosítása bázisadatok nélkül történt korábban 

a Családok Átmeneti Otthona látta el ezt a feladatot az előirányzat felhasználása teljes 

mértékben az ellátásra jogosultak számától függ. Számla előszőr július hónapban érkezett 

Önkormányzatunkhoz. 

 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények – 20,8 %. A jelentősebb összegű kifizetések a 

második félévre tervezettek (pl.: évzáró ebéd, Karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos 

kiadások, Zúzosléfőző verseny kiadásai… stb.) 

 Fertőző megbetegedések megelőzése – 42,3 %. Az orvosi ügyelettel kapcsolatos 

tevékenységek kiadása időarányos, alulteljesítés az egyéb szolgáltatások kiadásain 

tapasztalható. 

 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek – Pályázattal kapcsolatos kiadási 

előirányzat 15.956.160 Ft teljesítés az első félévben nem volt. 

 Járóbetegek gyógyító szakellátása/Fizikoterápiás szolgáltatás – Az Önkormányzat által 

választott szolgáltatók tevékenységüket nem kezdték el az első félév során, ezért az 

előirányzatok nem kerültek felhasználásra. 
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 Civil szervezetek működési támogatása – 10,9 %. A Tiszavasvári Sportegyesület részére 

biztosítandó 42.072.000 Ft TAO önerő támogatás várhatóan ez év második félévében kerül 

folyósításra. 

 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás – 10 %. Az itt lévő pályázatok és felújítási, 

beruházási kiadások az első félévben nagyon kis mértékben kerültek pénzügyileg rendezésre. 

 Köztemető fenntartása és működtetése – 14,1 %. Betervezésre került a sírbolt bizományosi 

értékesítés után fizetendő ÁFA, számlázás az első félévben nem történt, teljesítés kizárólag 

tavalyról áthúzódó tétel.  

 Közfoglalkoztatási mintaprogram – 38,4 %. A teljesítésre a bevételnél leírtak az irányadóak.  

 Út autópálya építés – Az eredeti előirányzat a félév során 4.226.991 Ft-tal növelésre került, de 

az első félévben teljesítés nem történt. 

 Kábítószer- megelőzés programjai – 85,4 %. Az időarányos teljesítés oka, hogy az itt 

tervezett pályázat az ütemezésnek megfelelően lebonyolításra került. 

2017. június 30-án a lejárt határidejű szállítói tartozások összege 1.026.621 Ft. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata összesített kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Kiadásaink és bevételeink I. féléves teljesítése jelentős különbséget mutat, mint azt korábban is írtuk, 

8,3 százalékponttal haladja meg a bevétel a kiadást. 

A működési célú bevételek és kiadások mérlege 196.802.936 Ft tárgyévi bevételi többletet mutat, a 

költségvetési bevételek és kiadások tekintetében ugyanez 61.031.547 Ft kiadás többlet. A kettő 

közötti különbözet a működési célú finanszírozási tevékenységek egyenlegéből adódik.  

A felhalmozás területén mutatkozó 66.568.388 Ft tárgyévi többlet egyértelműen a beérkezett, de fel 

nem használt pénzek miatt adódik.  

Ebben az évben a lejárt határidejű tartozásállományunk (9.175 eFt) lényegesen alatta marad az előző 

évinek (26.782 eFt). Amennyiben a kiadáshoz hozzáadjuk (ami így reálisabb teljesítést mutat) 0,3 %-

kal emeli a teljesítés szintjét.  

Önkormányzatunk 2017. augusztus 31-én nem vett igénybe likviditási hitelt. A szeptember közepén 

érkező helyi adó bevételek rövid távon javítani fogják likviditásunkat, azonban később nagy 

problémát okoz, hogy október 3-tól a hitelkeret is 50.000.000 Ft-ra csökken. A legnagyobb probléma 

azonban az, hogy az év végére a teljes likviditási hitelállományt vissza kell fizetni. A fentieken túl 

mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy eddig 144.548 eFt olyan támogatás érkezett 

Önkormányzatunk számlájára melyek terhére kifizetés eddig nem történt (Ettől az összegtől több 

támogatás érkezett, de a különbözet kifizetésre került). Augusztus 31. napján a záró egyenleg: 

65.355.210 Ft (ebből ötödikén fizetendő munkabér: 46.587.380 Ft). Jövőbeni helyzetünket némiképp 

javítja az a tény, hogy a fogyatékos ellátásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017. 

szeptember 11. napján a teljes éves támogatást átutalta.  

 

A legfontosabb kezelendő probléma a bevételek között a kiegészítő támogatások           8,8 %-os 

teljesítése, mely esetében az év végén KIZÁRÓLAG a 100 %-os teljesítés csak az elfogadható. 

Július hónapban a költségvetési rendelet módosítása során ez a támogatási előirányzat 

42.964.780 Ft-tal csökkentésre került, de ennek figyelembevétele mellett is nagyon alacsony a 

teljesítési szint. A 100 %-os teljesítés elérése jelenleg a legfontosabb feladatunk az 

önkormányzat fizetőképességének és működőképességének megőrzése érdekében. Ahhoz, hogy 

ez teljesíthető legyen 
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 vizsgálni kell egyes jelenleg tervezett kiadások csökkentését, 

 többletbevételt kell szerezni, 

 nagyobb energiát kell fordítani az adó és egyéb hátralékok behajtására 

Amennyiben a fentiek nem járnak kellő eredménnyel az nagyon súlyos következményeket hozhat 

Önkormányzatunk számára, melyek közül a likviditási helyzetünk romlása következtében veszélybe 

kerülhet szállítói számláink határidőben történő kiegyenlítése likviditási hitelünk szerződés szerinti 

visszafizetése. 

Kiadások terén rendkívüli kiadásokról nem beszélhetünk. Azonban több, különösen fejlesztésekhez 

kapcsolódó kiadás teljesítése a II. félévre várható. Ezek közül a Kornisné Központ 

fűtéskorszerűsítését támogatásból és hitelből kívánjuk megoldani. 

Megfelelő takarékoskodás esetén az intézmények többségében a kiadási előirányzatok teljesíthetőnek 

tűnnek, több esetben elkerülhetetlen a kiadási előirányzatok növelése, mivel egyes esetekben az 

előirányzaton belüli teljesítéshez a költségtakarékos működés nem tűnik elegendőnek.  

Amennyiben valamelyik intézménynek mégsem sikerül az elvárt mértéken belül maradnia akkor az 

tovább rontja Önkormányzatunk anyagi helyzetét. Ez igaz Önkormányzatunk bármely kormányzati-

funkcióján található feladatok esetében is. 

Az intézmények esetében az elmúlt évekhez hasonlóan szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy 

többletbevételeik esetében kiadásra kötelezettséget vállalni csak a Képviselő-testület engedélyével 

lehet. Mindenképpen szigorú költséggazdálkodást kell alkalmazni a személyi juttatások és a dologi 

kiadások esetében is.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1-9. számú mellékletek, valamint a fenti indoklás alapján kérem tájékoztatóm elfogadását. 

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 19.  

      

  

 

Dr. Fülöp Erik  

  polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének 

jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei jelenleg hatályos bankszámlaszerződései 

kiegészítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá: 

 

 

1. A bankszámlaszerződés kiegészítéseket a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a bankszámlaszerződés 

kiegészítések aláírására. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős:    Dr. Fülöp Erik  polgármester 

                                                                                        Intézményvezetők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 
 



215 
 

 

 

 

 

 



216 
 

 

 

 

 
 



217 
 

 

 

 

 

 



218 
 

 

 

 

 

 



219 
 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága ezen a 

héten hétfőn tartott ülést, amelynek az egyetlen napirendi pontja az üzleti terv módosításával 

kapcsolatos előterjesztés volt. A Felügyelő Bizottság készített egy javaslatot, amely alapján az 

előterjesztett anyaghoz képest más összegű támogatás biztosítását javasolta. Ezt különösen a fél éves 

és a várható adatok vizsgálata alapján tette. Egyes esetekben átcsoportosítást javasolt végrehajtani a 

költségnemek között. Bevétel növelését javasolta az ügyvezetővel egyeztetve. Mindezek alapján a 

bizottság javaslata, hogy 20 712 e Ft legyen a 2017. évi önkormányzati működési támogatás a Kft. 

részére. Ez az eddigi 17 451 e Ft-hoz képest 3 261 e Ft-os növekedést jelent. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára a Felügyelő Bizottság által tett javaslatokkal együtt. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság által tett 

javaslattal. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

227/2017.(IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 18/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének 

módosításáról  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) 2017. évi üzleti tervének módosításával kapcsolatban 

az alábbi határozatot hozza: 
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1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) 2017. évi módosított üzleti tervét 

az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a módosított üzleti terv alapján 20.712 eFt összegű működési támogatást 

biztosít a Kft. részére 2017. évre. Ez az összeg a 139/2017.(VI.1.) Kt. számú határozattal 

elfogadott 17.451 eFt-on túl további 3.261 eFt összegű támogatást jelent. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a támogatás összegének megfelelő 

előirányzat biztosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a 3. pontban foglaltak eredményes 

végrehajtását követően a határozat 2. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírására.  

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

    Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 
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                                  227/2017.(IX:.28.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 
 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 
 

 

 

 

a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 
 

 

 

 

2017. évi üzleti tervének módosítására  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nácsáné Dr. Kalán Eszter s.k. 

                        ügyvezető  
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Az üzleti terv módosításának indoklása 

 
A 139./2017. (VI.02) határozattal elfogadott üzleti terv módosítása vált szükségessé. Az 

önkormányzati támogatás úgy lett megállapítva, hogy 2017.06.30-ig terveztem működtetni a 

járóbeteg szakrendelőt, és a második fél évet már az új szolgáltatókkal terveztem. Ez azonban 2017. 

július 1-el nem valósult meg.  

 

A Képviselő-testület a 67/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg ellátás 

szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 2. részének 

vonatkozásában a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, a nyertes 

ajánlattevő a Rehabilitációs Team Szolgáltató Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 

39.) 

 

68/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem 

szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozóan a ROJKÓ-

MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.) ajánlatát 

érvényesnek nyilvánította, majd a 82/2017. (IV.11.) Kt. számú határozatával a közbeszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevő a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

(székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.)  

A közbeszerzési eljárás eredménye így 2017. áprilisban realizálódott.  

A járóbeteg szakrendelő egészségügyi szolgáltatásainak működtetését az a folyamatban lévő 

átcsoportosítási kérelem befejezése és a NEA finanszírozási szerződés megkötése után vehetik át 

TIVESZ Kft-től a közbeszerzési eljárás nyertes Kft-k. (Rehab Team Kft, és Rojkó-Med Kft.) 

Ez után egyeztettem a nyertes pályázóval, hogy a szemészet újbóli működésének bejelentését 

megtehessem. Dr. Pótor Ágnes távolléte után (külföldön nyaralt), a szükséges dokumentumokat 

elkészítve ez iránt intézkedtem, az OTH határozat 2017.05.22- én kelt. (13122-2/2017/EÜIG) Ezt 

követően haladéktalanul beadtam szintén az OTH-hoz (2017.05.19-én érkeztették) az átcsoportosítás 

iránti kérelmet annak mielőbbi megvalósulása érdekében.  

Közbevetőleg felhívom a figyelmüket arra, hogy a szemészet szünetelése alatti átcsoportosítási 

kérelem benyújtása csak a szemészet szakma megszűntetése árán valósulhatott volna meg. A 

Képviselőtestület szándéka véleményem szerint nem a szakma megszüntetésére irányult, hanem a 

belgyógyászati és szülészeti-nőgyógyászati órák számának növelésére szakma megszüntetése nélkül, 

TEK megváltoztatása nélkül. 

 

Az átcsoportosítási eljárás a működési engedélyeken augusztus végén lett átvezetve. 
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Jelenlegi szerkezet a járóbeteg szakellátásban (szakorvosi óra/hét) 
       

    

Szakterület Heti 

Szakorvosi 

óraszám 

Heti Nem 

szakorvosi 

óraszám 

Összesen 

(óraszám) 

Belgyógyászat (Tiszavasvári, Vasvári P. út 

6. szám alatt) 
18 - 18 

Sebészet 8 - 8 

Szülészet-nőgyógyászat 14 - 14 

Fül-orr-gégegyógyászat 10 - 10 

Szemészet 8 - 8 

Bőrgyógyászat 5 - 5 

Urológia 6 - 6 

Reumatológia 10 - 10 

Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia 8 - 8 

Fogászati röntgen (Vasvári Pál 6. ) - 17 17 

Fizikoterápia (Nyárfa utca 4.) - 19 19 

Gyógytorna - 7 7 

 

 

Jelenleg 4 fő teljes munkaidős és egy 10 órás szakdolgozó, 1 fő teljes munkaidős adminisztrátor, 1 fő 

menedzser és 1 fő teljes munkaidős takarító végzi munkáját a Vasvári P. 6. sz. alatti Járóbeteg 

Szakrendelőben. 

 

1 fő asszisztens és 1 fő menedzser felvételére került sor, mert több lett a szakorvosi óraszám, és több 

egyeztetés szükséges a szakorvosokkal, a hatósággal, és a munkateher csökkentése érdekében 

szükséges volt a felvétel. A Kft. vezetését támogató egyik megbízottak várandós, így a betanulást is 

biztosítani kell. 

A finanszírozási szerződésük megkötéséhez szükséges a TIVESZ KFt. kapacitásainak 

átcsoportosítása a Rojkó-Med Kft-hez és a Rehab Team Kft. részére. 

Júliusban és augusztusban tekintettel a szabadságolásokra keletkezett annyi megtakarítás, hogy 

külön önkormányzati támogatást nem volt indokolt kérnem a Kft. üzemeltetésre.  

 

Jelenleg a szeptemberi bérek járulékok, és számlák kifizetése után csak minimális összeg, 

200.000 Ft áll a Kft rendelkezésre a működésre.  

 

A vevői folyószámla analitika alapján a kintlévőség 942.303 Ft. Ennek megoldása érdekében 

összehívtam és szeptemberben is összehívásra kerül az alapszolgáltatási értekezlet. A Kabay 

Egészségházban dolgozó orvosok többsége halmozta fel ezt a kintlévőséget. Őket rendszeresen 

felszólítjuk a teljesítésre.  

 

Jelenlegi szerkezet mindaddig fennáll, amíg a két nyertes Kft. finanszírozási szerződést nem 

köt, ami várhatóan 2017. 11.01-el történhet meg, a tudomásomra jutott ügymenet ismerete 

alapján.  

 

1. A 2017. évi működés főbb jellemzői 
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Személyi és tárgyi feltételek 

 

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre álltak a 

szakorvosi valamint védőnői szakmák részére az ellátás érdekében. 

 

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2017. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK 

(Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján.  

 

2017. évben a német pont/Ft szorzó értéke : 

Országos járó pontforint: 1.85   Intézményi: 1.85. 

 

2017. januártól a labor is időpont foglalásos, és ez egyszerűsíti a munkát, és kiszámíthatóbbá 

teszi a betegforgalmat. 

 

Időközben a szemészeti szakma újra indult 2017. májusában, így a kapacitást visszaemelte az 

OTH és a NEA. (személyes problémák miatt a helyettesítés megoldása folyamatban.) 

 

A létszám tekintetében a 2017. évre 23 fővel terveztünk (9 védőnő, 6 asszisztens, 1 adminisztrátor, 2 

takarító, és 4 megbízott, és az ügyvezető, összesen 23 fő. Ezen kívül 2 fő tartós távolléten van.) 

Ehhez képest a létszám 2 fővel nőtt, mert több lett a szakorvosi óraszám, és több egyeztetés 

szükséges a szakorvosokkal, a hatósággal, és a munkateher csökkentése érdekében szükséges volt a 

felvétel. A Kft. vezetését támogató egyik megbízottak várandós, így a betanulást is biztosítani kell. 

3. A gazdálkodás főbb adatai 

 

 

A havi átlag NEA finanszírozás 6.976 e Ft., ebből 3.320 e Ft a védőnői szolgálat, 200 e Ft a 

fogröntgen, és 120 e Ft az iskolaegészségügy havi finanszírozása. Fentieket figyelembe véve összesen 

az önkormányzati támogatási igényt  

A Képviselő testület  17.451 e Ft-ban határozta meg,.( a második félévre 1.923 e Ft.) 

 

2017. szeptember 25. 14.00 Tiszavasvári, Vasvári 87. ügyvezetői irodában az ügyvezető által 

előterjesztett üzleti terv módosítását a felügyelő bizottság megtárgyalta. Az üzleti terv módosítását 

javasolja a bizottság, mert várhatóan az októberre eső finanszírozást november elején a Tivesz Kft. 

fogja kapni.  

A javasolt módosítások a következőek: 

Az árbevétel tervezett összege: 

sor Megnevezés 2017. jan 1- 

2017.okt 31. ra 

vonatkozóan  

2017. nov. 1- 

2017.dec. 31. . 

ra vonatkozóan 

1 Önkormányzati 

támogatás 

21.905e Ft 

19.465 e  
1.247  e Ft 

2 NEA 71.949 e Ft 

75.725e  

6.880 e Ft 

3 Összesen 93.854 e Ft 

95.190 e Ft  

8.127 e Ft 
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1. Jelenlegi szolgáltatási szerkezet alapján, és a várható feladat átadást követően: 

 

Költségek és ráfordítások 2017-ben 10.31-. ra 

vonatkozóan 

2017. 11.01. .től  

vonatkozóan 

sor megnevezés e Ft  e Ft  

1 anyagköltség 7.134 405 

2 igénybevett szolgáltatás 
26.426 e 

21.650 

640 

4 egyéb szolgáltatás 
725 

 1.725 

950 

5 anyagjellegű ráfordítás 
34.285 

30.509 
1.995 

9 bérköltség 
42.132 
44.132 

4.700 

10 egyéb személyi jellegű ráfordítás 6.798 162 

11 bérjárulék 
10.175 

10.615 

1.070 

12 személyi jellegű ráfordítás 
59.105 

61.545 

5.932 

13 egyéb ráfordítás 1.800 200 

14 összes ráfordítás 
95.190 

93.854  

8.127 

 

Fenti havi kiadások figyelembevételével és a jelenlegi tényleges első 9 hónapra eső 64.973 e Ft NEA 

finanszírozás mellett, októberi és novemberi 6.976 e Ft NEA bevétellel kalkulálva, összesen 2.014 e 

Ft 5.701 e Ft a plusz önkormányzati támogatási igény az előzőleg elfogadott 2017. évi üzleti tervben 

elfogadotthoz 17.451 e Ft képest.  

Fentieket figyelembe véve összesen az önkormányzati támogatási igény 23.152 e Ft. 20.712 e Ft. 

 

Fentieket figyelembe véve a felügyelő bizottság elfogadta az üzleti tervet és javasolja a 

módosított üzleti tervet elfogadni.  

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 25.  

 

      

                 Nácsáné Dr. Kalán Eszter s.k. 

                                                                                                                  ügyvezető 
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                     227/2017.(IX.28.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), 

másrészről  Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) képviseletében Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 

ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2017. (IX.28.) 

Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából. 3.261.000 Ft 

összegű működési támogatást biztosít a 2017. évre megállapított 17.451.000 Ft összegű 

támogatás mellett. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai 

finanszírozására használhatja fel. 

 

2. Felek rögzítik, hogy 2017. év eddig eltelt időszakában 3.500.eFt, 6.600 eFt (amelyből 

3.300.eFt került folyósításra), illetve 10.651 eFt összegű működési támogatásról kötöttek 

megállapodást. 2017. évre a 139/2017.(VI.1.) Kt. számú határozattal elfogadott 17.451.eFt 

összegű működési támogatás 20.712 eFt-ra módosul. 

 

3. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

4. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a. kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b. kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c. tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig 

ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d. tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés 

alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

5. A támogatás folyósítása a Támogató által a Támogatott 11600006-00000000-67732160 

számú pénzforgalmi számlájára a megállapodás aláírását követően az alábbi módon 

történik: 

 

2017. október 31. napjáig kettő részletben: 

a.) A megállapodás aláírását követő 3 napon belül: 1.391.600  Ft, azaz Egymillió-

háromszázkilencvenegyezer-hatszáz forint, 

 

b.) 2017.október20.napjáig: 1.391.600 Ft, azaz Egymillió-

háromszázkilencvenegyezer-hatszáz forint. 

 

       2017. november 1. és december 31. közötti időszakban két részletben: 

 

a.) 2017. november 5.napjáig: 238.900 Ft,. azaz Kettőszázharmincnyolcezer-

kilencszáz 
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b.) 2017. december 5.napjáig: 238.900 Ft, azaz Kettőszázharmincnyolcezer-

kilencszáz 

 

6. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2018. január 15. - ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2018. május 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. (2018. évben csak a 2017. 

december havi bér és járulékai kerülhetnek kifizetésre) 

                                

7. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül 

visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

8. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató a 

további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget 

egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a 

visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi 

kamattal növelt összegben.  

 

9. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható. 

 

10. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

12. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a 

Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

13. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen 

megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Tiszavasvári, 2017…………………. 

 

               

  Dr. Fülöp Erik                                            Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Nonprofit Közhasznú Kft. 

              

                 Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának javításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2017.(IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 19/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának 

javításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának javításával kapcsolatban az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) saját tőke pozíciójának 

helyreállítása érdekében 3.000 eFt támogatást nyújt. 

 

2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az említett támogatás összegét a Kft. pénzforgalmi 

számlájához kapcsolódó lekötött betétként kezelje legalább 2017. december 31.napjáig. 

 

3. Az ügyvezető a támogatás terhére kötelezettséget nem vállalhat 2017. évben.  
 

4. A Kft. saját tőke pozíciójának teljes helyreállítása érdekében szükséges továbbá az, hogy a 

társaság 2017. évi eredménye elérje a 2.652 eFt-ot. 
 

5. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben veszélyeztetve látja a 4.pontban rögzített cél 

elérését, azonnal jelezze azt a polgármester felé. 
 

6. Felkéri a polgármestert az 5. pontban rögzített jelzés esetén tegyen intézkedést a 4. pontban 

rögzített eredmény elérésére. 

 

7. Felkéri a polgármestert, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 

rendeletében az 1. pontban szereplő támogatás előirányzatának biztosítására tegyen 

intézkedést. 
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8. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy amennyiben az 1. pontban említett 

támogatás összegének megfelelő kiadási előirányzat Tiszavasvári Város Önkormányzata 

2017. évi költségvetési rendeletébe biztosításra kerül, úgy a határozat mellékletében szereplő 

megállapodást írják alá. 

 

9. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal                                           Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                 Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető                                   
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                                    228/2017.(IX.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), 

másrészről  Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) képviseletében Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 

ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2017. (IX.28.) 

Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft., mint Támogatott részére kizárólag a Kft. saját tőke pozíciója helyreállítása céljából 

3.000.000 Ft összegű támogatást biztosít. A Támogatott a támogatás összegét köteles a Kft. 

pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan lekötött betétként kezelni legalább 2017. év 

december 31. napjáig. A Támogatott a támogatás terhére kötelezettséget nem vállalhat 2017. 

évben.  

 

2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  
 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig 

ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés 

alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére egyösszegben történik a megállapodás aláírását 

követő 10 munkanapon belül a Támogatott 11600006-00000000-67732160 számú 

pénzforgalmi számlájára történő átutalással.  A folyósítást követő 5 munkanapon belül 

a Támogatott köteles pénzintézeti igazolást benyújtani a Támogató felé a teljes támogatás 

legalább 2017. december 31-ig történő lekötésének a tényéről. 

 

5. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a 2017. évi egyszerűsített éves 

beszámolóval egyidőben köteles elszámolni a Támogató felé.  
 

6. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel és azt a szerződésben foglaltaknak megfelelően kezeli, úgy 

azt a felek szerződésszegésnek minősítik. A Támogatott köteles a folyósított összeget 

egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a 

visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi 

kamattal növelt összegben.  

 

7. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 
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8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

9. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a 

Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

10. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen 

megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2017…………………. 

 

 

 

 

                Dr. Fülöp Erik                                            Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                   

                Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása 

önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető  

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a határozat-tervezet címét és első pontját javasolta módosítani, hogy 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása felhalmozási része önrészének 

felhasználásáról, illetve az 1. pontban is ugyanígy módosítani szükséges. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára a témafelelős által tett módosítással együtt. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett pontosításokkal 

együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

229/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása felhalmozási önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület 

(továbbiakban: Egyesület) 2016. évi TAO támogatása felhalmozási önrészének felhasználásáról 

készült szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Az egyesület elnöke által készített Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása 

felhalmozási önrészéről készült szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt a határozat 

mellékletében rögzítettek alapján elfogadja. 

 

2. Felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa az Egyesület elnökét a határozatban foglaltakról. 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Sportklub 2016. évi TAO támogatás 

önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi 

beszámolóról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető  

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítése ugyanaz, mint az előző napirendi pontnál, tehát a címet javasolta módosítani 

úgy, hogy Tiszavasvári Sportklub 2016. évi TAO támogatás felhalmozási része önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára a témafelelős által tett módosítással együtt. 

 

  

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

módosítással együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

230/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sportklub 2016. évi TAO támogatás felhalmozási önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportklub 

(továbbiakban: Egyesület) 2016. évi TAO támogatás felhalmozási önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Az Egyesület elnöke által készített, be/SFP-05157/2015/MKOSZ ügyszámú határozattal 

jóváhagyott, 2016. évi TAO támogatás felhalmozási önrészének felhasználásáról készült 

szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt a határozat mellékletében rögzítettek 

alapján elfogadja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az Egyesület elnökét 

tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat árajánlatairól 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

231/2017. (IX.28) Kt. számú 

határozata 

 

TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat árajánlatairól 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Utólag jóváhagyja, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a TOP-3.2.2-15 

kódszámú,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázathoz az 

előkészítői és műszaki ellenőri feladatokra, valamint közbeszerzés lefolytatására, 

nyilvánosság biztosítására és projektmenedzsmenti feladatok ellátásra kapott 

árajánlatok közül a polgármester a legkedvezőbbet kiválasztotta. 

 

2. Jóváhagyja, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a polgármester a 

projektmenedzseri feladatok elvégzésére az ENEREA Nonprofit Kft-vel, az 

előkészítői feladatok elvégzésére a Kora-Med Kft-vel, a nyilvánosság biztosítására a 

Szabadidős Programszervező Egyesülettel, a közbeszerzés lefolytatására a Nívó-Clean 

Bt-vel valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátásra a Haklik Mérnöki Iroda Kft-vel 

már szerződést kötött. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a mezei őrszolgálattal kapcsolatos együttműködési 

megállapodásról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy mikortól indul és hogy milyen a létszám feltöltöttség? Lesz-e pályázat 

kiírva?  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy 1 fő felvétele megtörtént. Mezőőri végzettséggel még nem 

rendelkezik. A mezőőri létszám 4 főre van meghatározva, ez a létszám felvétel október első 

napjaira meg fog történni. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Következő kérdése volt, hogy a bevallásoknak szeptember 30 a határideje? A honlapon nem 

találta a szükséges nyomtatványt. 

  

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy a honlapra felhelyezték a nyomtatványt. Szeptemberben tettek fel 

egy újabb tájékoztatást, de többen az újságból vágják ki a nyomtatványt és úgy küldik be.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Hozzáfűzte, hogy az együttműködési megállapodásban Petruskáné dr. Legeza Tímea kerül a 

kapcsolattartó részéről megjelölésre. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

232/2017.(IX.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

A mezei őrszolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1a) bekezdése, 

illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi  CXX. 

törvény 24. §-ában  foglaltaknak megfelelően úgy dönt, hogy: 

 

 

I. együttműködési megállapodást köt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitánysággal.  

 

II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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232/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat melléklete: 

 

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  TISZAVASVÁRI VÁROS 

            RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

AMELY LÉTREJÖTT 

 

egyrészről a Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: 

MRFK) (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2., képviseletére jogosult: Farkas József 

r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány),  

 

másrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Munkáltató) (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városház tér 4. sz., képviseletére jogosult: Dr. 

Fülöp Erik polgármester),  

 

együttesen felek (továbbiakban: Felek) között az alábbi tartalommal. 

 

 

I.  

A Megállapodás célja 

 

1. Az együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) célja az egyes rendészeti 

feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben (a 

továbbiakban: Rendészeti törvény) foglaltaknak megfelelően 

a) a Munkáltatóval közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, rendészeti 

feladatokat ellátó személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak) ellenőrzése, 

törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete;  

b) a feladatellátás összehangolása; 

c) a kapcsolattartás és tájékoztatás rendjének megállapítása; 

d) a szakmai felügyelet és ellenőrzés gyakorlása 

érdekében szükséges előírások meghatározása. 

 

 

II. 

A Munkáltatót a Rendészeti törvény alapján terhelő nyilatkozattételi kötelezettség   

 

2. A Felek a Megállapodás megkötésével kötelezettséget vállalnak a jogszabályok és a 

Megállapodásban foglaltak betartására. 

 

 

 

 

 

 



 

370 

 

III. 

A foglalkoztatottak feladat-ellátásáról, annak körülményeiről nyújtandó tájékoztatás 

módja, a közös feladatellátás szervezése 

 

3. A Munkáltató vállalja, hogy a Tiszavasvári Rendőrkapitányságot – az adatvédelemre 

vonatkozó előírások megtartásával – havi rendszerességgel, minden hónap 5. napjáig 

elektronikus levél útján tájékoztatja 

a) a foglalkoztatottak szolgálatellátásának rendjéről, 

b) a tevékenysége ellátása egyéb körülményeiről, valamint  

c) minden olyan további tényről, adatról, információról, amely a foglalkoztatottak 

szolgálatellátását, a napi tevékenységet érinti. 

 

4.  A Munkáltató soron kívül tájékoztatja a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

szolgálatirányítóját amennyiben súlyos, rendkívüli esemény bekövetkezése miatt 

intézkedésre került sor, vagy ilyen helyzet bekövetkezése fenyeget. 

 

5. Amennyiben közrend, közbiztonság fenntartása vagy egyéb, az együttműködők szakmai 

feladatához kapcsolódó szempont a Munkáltató és az MRFK közös szolgálat ellátását 

indokolja, úgy erről az MRFK vagy a Tiszavasvári Rendőrkapitányság a kiemelt 

területek, valamint az érintett időszak megjelölésével tájékoztatja a Munkáltatót annak 

érdekében, hogy szolgálat szervezése során azt figyelembe vehesse. 

 

 

IV. 

A kapcsolattartás módja, az együttműködéssel kapcsolatban eljárni jogosult helyi 

rendőri szerv 

 

6. A Munkáltató vállalja, hogy a hatékony és eredményes együttműködés érdekében 

foglalkoztatottjait tájékoztatja a Megállapodás megkötésének tényéről, lényegi tartalmáról, 

valamint a Rendészeti törvényben meghatározott jogokról, kötelezettségekről. 

 

7. A Megállapodásban meghatározott feladatok napi ellátásával, a szolgálatszervezéssel és 

az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdésekkel összefüggésben a Tiszavasvári 

Rendőrkapitányság jár el. 

 

8. A Megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében a Felek kijelölt 

kapcsolattartóik útján az alábbiak szerint folyamatos kapcsolatot tartanak: 

a) általános kapcsolattartás: 

aa) MRFK részéről: az Igazgatásrendészeti Osztály vezetője (e-mail: 

igrend@szabolcs.police.hu, tel: 06/42-524-600/31-91/),  

ab) Tiszavasvári Rendőrkapitányság részéről a Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi 

Alosztály vezetője (Kóder Attila r.őrnagy, e-mail: kodera@szabolcs.police.hu tel: 

06/20/925-9462) 

ac) Munkáltató (Tiszavasvári Város Önkormányzata) részéről: Petruskáné dr. 

Legeza Tímea, e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu tel: 06-42/520-500 

b) közös kommunikáció, tömegtájékoztatás érdekében szükséges kapcsolattartás: 

ba) MRFK részéről: sajtószóvivő,    

bb) Munkáltató részéről: polgármester 

 

mailto:igrend@szabolcs.police.hu
mailto:kodera@szabolcs.police.hu
mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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A Felek vállalják, hogy a kapcsolattartásra jogosult képviselő személyében bekövetkezett 

változásról a másik Felet soron kívül írásban tájékoztatják, kezdeményezve ezzel 

egyidejűleg a Megállapodás megfelelő módosítását.  

 

9. A Felek vállalják, hogy az együttműködés tárgykörét érintően szervezett konferenciákra, 

értekezletekre, megbeszélésekre kölcsönösen meghívják egymást, illetve az ezeken a 

területeken jelentkező tendenciákról, összegyűjtött tapasztalataikról folyamatosan 

információt cserélnek. 

 

10. A Felek az együttműködés kapcsán felmerült vitás kérdésekről közvetlenül egyeztetnek, 

annak tapasztalatait folyamatosan értékelik. 

 

 

V. 

A foglalkoztatottak ellenőrzése, valamint a szakmai tevékenységük feletti felügyelet 

gyakorlásához szükséges jelentési és kapcsolattartási feladatokra vonatkozó 

rendelkezések 

 

11. A Munkáltató vállalja, hogy a rendőrségi szakmai felügyelet gyakorlása érdekében havi 

rendszerességgel minden hónap 5. munkanapjáig elektronikus úton jelentést terjeszt fel az 

MRFK részére az alábbi tartalommal: 

a) foganatosított intézkedések típus és szám szerinti megjelölése; 

b) a kényszerítő eszközök alkalmazási eseteinek száma; 

c) a kényszerítő eszközök és az intézkedések alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai; 

d) a Rendészeti törvény végrehajtási rendeleteiben meghatározott előírások betartása 

érdekében lefolytatott ellenőrzések száma, szempontjai, valamint az azok alapján tett 

megállapítások, foganatosított intézkedések. 

 

12. Az MRFK a Munkáltatót a jelentésében foglaltak szükség szerinti kiegészítésére hívhatja 

fel, illetve javaslatokat fogalmazhat meg a Munkáltató felé a szolgálatszervezés, a 

feladatellátás hatékonyságának, eredményességének növelése érdekében. 

 

13. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az MRFK, illetve a Tiszavasvári 

Rendőrkapitányság előzetes tájékoztatást követően az abban megjelölt időpontban és 

helyszínen vagy előzetes tájékoztatás nélkül - jogosultak a helyszínen ellenőrizni a 

foglalkoztatottak Rendészeti törvény alapján folytatott tevékenységét azzal, hogy az – az 

adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett – a rendészeti feladatokat ellátó 

személyek ellenőrzésére az alkalmazott intézkedések és a szolgálatellátás 

dokumentáltságának és jogszerűségének ellenőrzésére terjed ki. 

 

14. Az MRFK az előző pont szerinti ellenőrzés tapasztalatairól, az azokkal összefüggésben 

tett megállapításairól jelentést készít, amelyet megküld a Munkáltatónak a szükséges 

intézkedések megtétele érdekében. 

 

15. Az ellenőrzés során azonnali intézkedést igénylő körülmény esetében a rendőri szerv 

soron kívül értesíti a Munkáltatót a kijelölt kapcsolattartón keresztül. 

 

16. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél jogosult a másik Félnél a rendészeti 

feladatokat ellátó személyek vonatkozásában közös ellenőrzés megtartását 

kezdeményezni. Ebben az esetben a közös ellenőrzés részletes menetét a Felek írásban 
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rögzítik, megjelölve az ellenőrzés lefolytatása szempontjából jelentős tényeket, így 

különösen: 

a) a közös ellenőrzés kiemelt célját; 

b) a közös ellenőrzés helyét és idejét; 

c) a közös ellenőrzésben a Felek részéről részt vevő személyek létszámát, beosztását; 

d) a feladat végrehajtásáért felelős, helyszínen irányító személy nevét, beosztását, 

elérhetőségét. 

 

17. Munkáltató az esetlegesen hozzá beérkezett, foglalkoztatott által alkalmazott intézkedés 

vagy kényszerítő eszköz miatti panaszokat a Tiszavasvári Rendőrkapitányságnak 

haladéktalanul továbbítani köteles. 

 

18. A Felek a közös ellenőrzésről összefoglaló jelentést készítenek, amelynek tapasztalatait – 

szükség szerint – közös megbeszélésen értékelik. 

 

19. Az együttműködő Felek – az adatvédelmi előírások, valamint a minősített adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – kölcsönösen 

tájékoztatják egymást a másik fél tevékenységi körét érintő belső szabályozásukról, illetve 

az azokat érintő módosításokról.  

 

VI. 

A közös feladatellátás, illetve az együttműködés keretében folytatott tevékenység 

kommunikációja harmadik fél irányába 

 

20. A Felek a Megállapodásban foglaltakkal összefüggésben – tiszteletben tartva egymás 

törvényben meghatározott feladat- és hatáskörét –  

a) harmadik fél irányába közös kommunikációt alakítanak ki; 

b) az egymás közötti információáramlásról, tárgyalásokról, a képviselendő 

álláspontjukról egyeztetnek. 

 

21. A Felek eseti sajtóközleményeikben, illetve harmadik fél részére adandó 

tájékoztatásaikban egymás hivatalos véleményére, álláspontjára hivatkozhatnak, arról 

azonban egymással előzetesen minden esetben egyeztetni kötelesek. 

 

VII.  

Adatvédelem 

 

22. A Felek vállalják, hogy 

a) az egymásnak átadott információkat a vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési 

előírásoknak megfelelően kezelik; 

b) biztosítják azt, hogy a Megállapodás tartalma, lényegi elemei a saját szerveik, 

szervezeti egységeik előtt ismert legyen; 

c) a Megállapodásban foglaltak végrehajtására intézkednek. 

 

VIII.  

A Megállapodás módosítása, felmondása 

 

23. A Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél jogosult a 

másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – 30 napos felmondási idővel – felmondani. 
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24. A Felek az együttműködést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal – első 

alkalommal 2018. március 15-ig, ezt követően a tárgyévet követő év január 15-ig – 

közösen értékelik, egyeztetnek a következő időszak közös tevékenységeiről, szükség 

szerint javaslatot tesznek a Megállapodás módosítására.  

 

25. A Felek a Megállapodást közös megegyezésükkel bármikor módosíthatják, a módosításra 

vonatkozó javaslatot bármely fél kezdeményezheti.  

 

26. A Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek azokat a tárgyi eszközöket, 

felszerelési tárgyakat a másik félnek visszaszolgáltatni, amelyeket a jelen 

Megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

használatba/birtokba kaptak. 

 

 

IX. 

Záró rendelkezések 

 

27. A Megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.   

 

28. A Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján 

rendezik. 

 

29. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, valamint a Rendészeti törvény rendelkezései az irányadók. 

 

30. Jelen Megállapodást – mely 3, azaz három eredeti példányban készült, és egy példánya öt 

lapból áll – a Felek elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2017. ………………... 

 

 

 

 

 

 

Farkas József r.dandártábornok  Dr. Fülöp Erik  

rendőrségi főtanácsos  

megyei rendőrfőkapitány       polgármester 

 

………………………………….. 

             jogtanácsos 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

233/2017 (IX.28.) Kt. számú  

határozata 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

2018. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  (III.26.) Korm. rendelet 

18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati 

fordulójához. 

 

2. Nyilatkozik arról, hogy  

2.1 az elektronikus adatbázis használatának feltételeit, valamint a 2018. évi pályázati  

forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

2.2 az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
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3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a 

Támogatáskezelő részére történő megküldésére. 

 

Határidő: 2017. október 2.                             Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás kiírására a határozat 1. és 2. 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2017. október 3.                             Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” típusú pályázatok 

határidőben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő 

kiírásáról. 

 

Határidő: 2017. október 3.                             Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

6. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2018. évi költségvetésben a szükséges 

fedezet biztosításáról. 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Badics Ildikó jegyző 
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1. melléklet a 233/2017. (IX.28.) Kt. sz. határozathoz 

 
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Tiszavasvári Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
ezennel kiírja a 2018. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, 
összhangban  

 
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A pályázat célja 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 
továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 

 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2017. november 7. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-
igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 
megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelméről. 
 

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem beadását 

megelőző 1 hónap nettó jövedelméről szóló igazolások: 

- munkaviszony esetén: a munkáltató által kiállított, 1 havi nettó jövedelemről szóló igazolás; 
- nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által adott év elején küldött 
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem 
beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, abban az esetben, ha a nyugdíjat 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a kérelem beadását 
megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata; 
- Állami Foglalkoztatási Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat 
másolata, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolata; 
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozat; 
- vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről könyvelő 
által kiadott igazolás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző gazdasági évre 
vonatkozólag; 
- őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását 
megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás; 
- GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén: előző 1 havi szelvény másolata, abban az 
esetben, ha az ellátásokat folyószámlára (bankszámla) utalják, a kérelem beadását 
megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata; 
- árvaellátás/özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen kívül a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő másolata, abban az esetben, ha az 
ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a kérelem 
beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata (amennyiben özvegyi 
nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata); 
- egyedülálló kérelmező esetén: az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat; 
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- a tartósan beteg vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén a kiemelt családi pótlék 
folyósítását igazoló irat; 
- házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolata a 
gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó 
végzés másolati példánya. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c) az anyasági támogatás, 

d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
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e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével 
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó 
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi 
nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján 
adómentes bevétel, 

k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy 
átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy 
vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére 
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési 
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény 
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

A pályázó pályázata benyújtásával 

  
a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje; 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához.  
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5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-
ig: 
 
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és 

az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet 
benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a 
pályázati kiírásba. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak 
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2018. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
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7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2017/2018. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott 
az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi 
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
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Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt 
(levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és 
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, 
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 

 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 
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1381 Budapest, Pf.: 1418 
Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

2. melléklet a 233/2017. (IX.28.) Kt. sz. határozathoz 

 
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
 ezennel kiírja a 2017. évre  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 

összhangban  
 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
1. A pályázat célja 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. Pályázók köre 
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 

 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  

 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2016. november 8. 
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
  
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelméről. 
 

2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem beadását 

megelőző 1 hónap nettó jövedelméről szóló igazolások: 

- munkaviszony esetén: a munkáltató által kiállított, 1 havi nettó jövedelemről szóló igazolás; 
- nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által adott év elején küldött 
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem 
beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, abban az esetben, ha a nyugdíjat 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a kérelem beadását 
megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata; 
- Állami Foglalkoztatási Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat 
másolata, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolata; 
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozat; 
- vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről könyvelő 
által kiadott igazolás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző gazdasági évre 
vonatkozólag; 
- őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását 
megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás; 
- GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén: előző 1 havi szelvény másolata, abban az 
esetben, ha az ellátásokat folyószámlára (bankszámla) utalják, a kérelem beadását 
megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata; 
- árvaellátás/özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen kívül a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő másolata, abban az esetben, ha az 
ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a kérelem 
beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata (amennyiben özvegyi 
nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata); 
- egyedülálló kérelmező esetén: az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat; 
- a tartósan beteg vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén a kiemelt családi pótlék 
folyósítását igazoló irat; 
- házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolata a 
gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó 
végzés másolati példánya. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 



 

387 

 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c)  az anyasági támogatás, 

d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a 
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

 
4. Adatkezelés 
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A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával  

a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje; 

b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése 
eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, 

e) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához.  

 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap 
benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.  

 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-
ig: 
 

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai 
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az 
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a 
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, 
és döntését írásban indokolja; 
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e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az 
önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2017. március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével 
köteles 2017. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 
2017/2018. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. 
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2017-es felvételi évet megelőzően 
nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer 
következő évi fordulójából kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
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Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2017/2018. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.  
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem 
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. október. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi 
félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
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az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a 
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

munkarend, finanszírozási forma megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és 
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, 
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 

 

10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

1381 Budapest Pf. 1418 
Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica 

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című 

projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításának 

elvégeztetéséről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

234/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt 

keretében elkészült munkálatok garanciális 

 javításának elvégeztetéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 4. § f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a „Tiszavasvári Város 

belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításának 

elvégeztetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült 

munkálatok garanciális javítását végeztesse el a 2017. szeptember 13-án készült Hiba- 

és hiánylista alapján a rendelkezésre álló jótállási biztosíték terhére, azaz bruttó 

432.400,-Ft összeg keretéig. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy  

- a 2017. szeptember 13-án készült Hiba- és hiánylistára való tekintettel a garanciális 

munka elvégzésére kösse meg a mellékletben szereplő vállalkozási szerződést a 

Medop-Generál Kft.-vel 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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234/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

 

V Á L L A L K O Z Á S I    S  Z E R Z Ő D É S 

 

 

mely létrejött egyrészről: 

 

 Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről:  

Név: Medop-General Kft. 

 Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20. 

 Adószáma: 14038163-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-071815 

 képviseli: Kovács Miklós 

 mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő 

feltételekkel: 

 

1. Szerződés tárgya 
1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Tiszavasvári Város 

belterületi vízrendezés” című projekt keretében elkészült munkálatok 

garanciális javításának kivitelezési munkálatait, a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képező hiba- és hiánylista, valamint az az alapján adott árajánlat szerint. 

1.2 A teljesítés helye: Tiszavasvári 0356, 1859, 1876, 1882, 1903, 1931/2, 2252, 1950, 

1949, 1946, 1945 hrsz-ú ingatlanok 

 

2. Vállalkozói díj: 

2.1 Szerződő felek az 1. pont szerinti munkálatok vállalkozói díját az alábbiak szerint 

állapítják meg: 

 

Nettó összeg         340.472,- Ft 

+ ÁFA           91.928,- Ft 

Összesen: 432.400,- Ft azaz négyszázharminckétezer-négyszáz forint. 

 

2.2 Árforma: Átalány alapú elszámolás 

2.3 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződésben, 

illetve az 1. pontban meghatározott valamennyi szükséges munka elvégzését, amelyet 

vállalkozó a szerződés teljesítése során nem növelhet.  

2.4 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj a Magyar Szabvány és Műszaki 

előírások szerinti I. osztályú kivitelezésre vonatkozik.  
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3. Számlázás, elszámolás: 

3.1 Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj, magában foglalja az 1. 

pontban meghatározott munkához szükséges valamennyi munka-, anyag-, szállítás- és 

egyéb költséget. A Vállalkozó előleg kérésére jogosult,de nem kötelező, ez nem lehet 

több, mint a vállalkozási díj 30%-a. Az előleg kifizetése kérelem ellenében lehetséges, 

mely kifizetését követően a Vállalkozó előlegszámlát köteles benyújtani a Megrendelő 

részére. Az előlegszámla a végszámlában kerül elszámolásra. A végszámla kifizetése a 

jelen szerződés szerinti munka teljesítését követően, a Vállalkozó által 15 napon belül 

benyújtott, Megrendelő nevére kiállított és a műszaki ügyintéző által igazolt számla 

ellenében, az átvételtől számított 15 napon belül történik meg a Vállalkozó által 

megadott bankszámlaszámra. 

3.2 Jelen szerződés szerinti munka elszámolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján 

történik. 

 

4. A szerződés teljesítése 

4.1 A munkaterület átadási határideje: 2017. ……………... 

A munkaterület átadása Megrendelő által megbízott műszaki ügyintéző, és a Vállalkozó 

jelenlétében történik.  

4.2 A munka befejezési határideje: 2017. ………………….. 

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017. ………………-i 

teljesítési határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelő műszaki 

átadás-átvétel lezárása, figyelemmel jelen szerződés 10.2 pontjában foglaltakra. 

 

5. Műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés: 
Megrendelő részéről eljáró műszaki ügyintéző:  Kovács Edina köztisztviselő 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:    

 ………………………………. 

 

6. Vállalkozó kötelezettsége különösen: 

6.1 Vállalkozó biztosítja az 1. pontban rögzített kivitelezési munka elvégzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá a megfelelő minőségű anyag 

beszerzését. 

6.2 Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület folyamatos 

tisztántartása, a hulladék deponálása, illetve elszállítása.   

6.3 Az átadott munkaterületen a baleset- és tűzvédelemért, az ott tárolt anyagok, 

felszerelések, gépek, építőanyagok őrzés – védelméért, a munkavédelmi szabályok és az 

egészségügyi szabályok betartásáért jelen szerződés fennállásának teljes időtartama alatt 

Vállalkozó teljes körűen felel. 

6.4 Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait lehetőség szerint beépítés előtt, 

de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásig a Megrendelő részéről eljáró műszaki 

ügyintézőnek bemutatni.  

6.5 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatással lehet.  

6.6 A Vállalkozó hibájából, érdekkörében felmerült okból figyelembe nem vett, a 

szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható többletmunka költségei 

Vállalkozót terhelik.  
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7. Megrendelő kötelezettségei: 

7.1 Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó 

részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az átadás-

átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni. 

7.2 Megrendelő köteles a vállalkozói díjat - a munkaterület átadás-átvételét követően a 

Vállalkozó által 15 napon belül benyújtott számla ellenében, az átvételtől számított 15 

napon belül – a Vállalkozó bankszámlájára való átutalással kiegyenlíteni.   

 

8. Minőség 

8.1 Vállalkozó köteles jelen szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú 

minőségben teljesíteni. 

8.2 Vállalkozó a minőségtanúsítást a vonatkozó rendeletek és az esetleges egyéb 

előírások alapján köteles biztosítani.  

 

9.Garancia, szavatosság, jótállás, hibás teljesítés 

9.1 Garancia, szavatosság, jótállás érvényesítése a hatályos jogszabályok szerint történik. 

9.2 Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben és minőségben 

végzi. 

9.3 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba 

kijavítását haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül megkezdeni és a Megrendelő által 

megjelölt határidőn belül teljesíteni.  

 

10. Együttműködés, egyéb kikötések, nyilatkozatok: 

10.1  Megrendelő a kivitelezést - munkaidő alatt- bármikor ellenőrizheti.  

10.2  Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás kizárólag akkor eredményes, 

Vállalkozó kizárólag akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során 

sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e 

szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, míg 

Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.  

10.3  Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és 

közreműködése – megbízottaira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra 

vonatkozó szabályoknak.  

10.4  Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozót bevonhat a 

kivitelezéshez. Az alvállalkozóért Vállalkozó felel, és ugyanazon szabályok vonatkoznak 

rá, mint Vállalkozóra.  

10.5  Vállalkozó terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének 

megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.  

10.6  Amennyiben Megrendelő e szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét 

késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelőt terhelő késedelmi kamat összege a mindenkori 

érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. 

10.7  Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj összege, mint fedezet, rendelkezésre 

áll.  

10.8  A jelen vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a tárgyi jogviszonyra 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás 

kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, ennek esetleges 

eredménytelensége esetére azonban kikötik a Nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel 

rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.  
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12. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani. 

 

13. Ellenőrzést, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatot polgármester és az általa megbízott 

személy tehet.  

 

14. Jelen szerződés tárgyán kívüli munkálatok elvégzése (pótmunka) külön 

megállapodás tárgyát képezheti. 

 

15. Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag írták alá. 

 

Tiszavasvári, 2017. ……………………. 

 

 

 

 

 

______________________________ ____________________________ 

              MEGRENDELŐ               VÁLLALKOZÓ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata          Medop-General Kft. 

                képviseletében                  képviseletében 

       Dr. Fülöp Erik polgármester                       Kovács Miklós ügyvezető 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről és 

leszereléséről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

235/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről és leszereléséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 46. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hatáskörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul az alábbi forgalomszabályozó eszközök 

kihelyezéséhez: 

- Hétvezér u. – Kárpát u. kereszteződésében a „Behajtani tilos” tábla alá „KIVÉVE 

kerékpár” kiegészítő jelzőtábla,  
- Arany János u. – Nép u. kereszteződésében a Nép u. felől „KIVÉVE busz és 

kerékpár” kiegészítő jelzőtábla. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli az alábbiak szerinti forgalomszabályozó eszközök 

leszerelését: 

- Hétvezér u. – Garami u. kereszteződésében lévő „Megállni tilos” jelzőtábla 

leszerelése, 

- Hétvezér u. – Kárpát u. kereszteződésében a Hétvezér u. felől lévő „Megállni tilos” 

jelzőtábla leszerelése. 

 

 

Határidő: A 2. pont 2017. október 31. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a költségalapú bérleti díjak mérsékléséről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja mind a két határozat-tervezet 

elfogadását a képviselő-testület számára 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2017. (IX.28.) Kt. számú  

határozata 

 

Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő által fizetendő 

költségalapú bérleti díj mérsékléséről 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

A Képviselő-testület a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati 

rendelet 48. § (3) bekezdése figyelembe vételével úgy döntött, hogy Nagy Éva Tiszavasvári, 

Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő esetében, a részére városi közérdekből bérbe adott 

bérlakás után fizetendő költségelven megállapított lakbér mértékét mérsékli, mely szerint 

a bérlakás után 2017. október 01-től 1 éves időtartamra a szociális bérlakásokra érvényes 

lakbért köteles megfizetni. 

 

Az 1 éves határidő lejártát megelőzően - amennyiben a bérlő kéri a határidő lejártát követően 

is a költségalapú bérleti díj mérséklését - kerüljön felülvizsgálatra, hogy a bérlő megfelel-e a 

szociális bérlakáshoz jutás feltételeinek. 

 

Felkéri a polgármestert arra, hogy  

- tájékoztassa Nagy Évát a Képviselő-testület döntéséről. 

- a lakásbérleti szerződést módosító okiratot írja alá. 
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- az 1 éves határidő lejártát megelőzően ismételten vizsgálja meg, hogy nevezett bérlő 

megfelel-e a szociális bérlakáshoz jutás feltételeinek. 

 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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236/2017. (IX.28.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 
 
 

 
LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2017. (IX.28.) 
Kt. számú határozata alapján egyrészről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  
székhely:   Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
Adószám:   15732468-2-15 
Statisztikai számjel:  1573248-8411-321-15 
Képviselő:  dr. Fülöp Erik polgármester,  
mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a 
 
Nagy Éva 

szül.hely, idő: … 
anyja neve:  … 
szem. ig. szám:: …. 
lakcím:   Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. 
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. 
alatti bérlakás bérletére 2011. 05. 01-től létrejött lakásbérleti szerződés módosítására, az 
alábbi feltételek szerint: 

 

1. Az eredeti bérleti szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4./  Bérlő a bérlakás használatáért 2017. október 01-től 1 éves időtartamra a szociális 

bérlakásokra érvényes  

 12.168 Ft lakbért (234 Ft/m
2
/hó), valamint  

        80 Ft lépcsőház világítás díjat, 

   5.148 Ft víz- és csatornahasználati díjat (2 fő), 

 

azaz, összesen 17.396 Ft-ot köteles egy összegben előre  minden hó 10. napjáig 

megfizetni a Városi Kincstár 11744144-15445964-02130000 számú számlájára. 

Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem napjától számítva a 

mindenkori Ptk. szerinti kamatot is köteles a Bérbeadó részére megfizetni. 

A lakbért a Képviselő-testület évente felülvizsgálja, és azt megemelheti. 

 

A bérleti díj az üzemeltetési költségeket (áram-, gázdíj-, szemétszállítási díj) nem 

tartalmazza, azokat a bérlő köteles megfizetni a szolgáltatók felé.” 

 
2. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
 

 

Tiszavasvári, … 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Nagy Éva 

 Bérbeadó  Bérlő 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

237/2017. (IX.28.) Kt. számú  

határozata 

 

Kulcsár Róbert Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/8. sz. alatti bérlő által fizetendő 

költségalapú bérleti díj mérsékléséről 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Kulcsár Róbert Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/8. sz. 

alatti bérlő esetében, a részére városi közérdekből bérbe adott bérlakás után fizetendő 

költségelven megállapított lakbért nem mérsékli, nevezett bérlő a bérlakás után 2017. 

október 01-től költségelven megállapított lakbért köteles megfizetni, tekintettel arra, hogy 

Kulcsár Róbert nem felel meg a szociális bérlakáshoz jutás feltételeiről szóló 

rendelkezéseknek. 

 

Felkéri a polgármestert arra, hogy  

- tájékoztassa Kulcsár Róbertet a Képviselő-testület döntéséről. 

- a lakásbérleti szerződést módosító okiratot írja alá. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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237/2017. (IX.28.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 
LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2017. (IX.28.) 
Kt. számú határozata alapján egyrészről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  
székhely:   Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
Adószám:   15732468-2-15 
Statisztikai számjel:  1573248-8411-321-15 
Képviselő:  dr. Fülöp Erik polgármester,  
mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a 
 
Kulcsár Róbert 

szül.hely, idő: … 
anyja neve:  … 
szem. ig. szám:: …. 
lakcím:   Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/8. 
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/8. sz. alatti 
bérlakás bérletére 2004. 10. 01-től létrejött lakásbérleti szerződés módosítására, az alábbi 
feltételek szerint: 

 

1. Az eredeti bérleti szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4./ Bérlő a bérlakás használatáért 2017. október 01-től a költségelven megállapított 

lakbért, azaz  

 20.358 Ft lakbért (351 Ft/m
2
/hó), valamint  

        85 Ft lépcsőház világítás díjat, 

   2.574 Ft víz- és csatornahasználati díjat (1 fő) 

 

azaz, összesen 23.017 Ft-ot köteles egy összegben előre  minden hó 10. napjáig 

megfizetni a Városi Kincstár 11744144-15445964-02130000 számú számlájára. 

Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem napjától számítva a 

mindenkori Ptk. szerinti kamatot is köteles a Bérbeadó részére megfizetni. 

A lakbért a Képviselő-testület évente felülvizsgálja, és azt megemelheti. 

 

A bérleti díj az üzemeltetési költségeket (áram-, gázdíj-, szemétszállítási díj) nem 

tartalmazza, azokat a bérlő köteles megfizetni a szolgáltatók felé.” 

 
2. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 
 

Tiszavasvári, … 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Kulcsár Róbert 

 Bérbeadó  Bérlő 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (23.np.):  Előterjesztés Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2017.(IX.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. Kinyilatkozza, hogy Dr. Tolna Klára háziorvos részére 60.000,- Ft (azaz hatvanezer forint) 

összegű egyszeri támogatást nyújt a háziorvosi alapellátási tevékenységhez történő 

hozzájárulásként, a rendelő fenntartásával összefüggő karbantartási kiadásokhoz 

 

II. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa Dr. Tolna Klára háziorvost. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

III. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási összeg biztosítására a költségvetési rendelet 

módosításakor a javaslatát tegye meg. 

 

Határidő: esedékességkor     Felelős: Badics Ildikó 

jegyző 

 

IV. Felkéri a polgármestert, hogy a fedezet biztosítását követően a támogatási szerződést kösse 

meg Dr. Tolna Klárával. 

 

Határidő: esedékességkor                                        Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (24.np.):  Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről, 

megszüntetéséről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2017. (IX.28.) Kt. számú  

határozata 

 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezésről, megszüntetéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1) úgy dönt, hogy – figyelembe véve a hulladékról szóló törvény azon rendelkezését, mely szerint 

a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, 

elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten 

gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható –  

 

a) a Tiszavasvári, Kossuth u. 13. szám alatti üzletek mellett elhelyezkedő parkolóban 

lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetet áthelyezi, a Krúdy lakótelepen lévő (nyomdával 

szemközti parkoló) meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigethez, 

b) a Tiszavasvári, Eszterházy u. 11. szám alatti társasház előtt lévő szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet áthelyezi, a Gyári lakótelepen (Kabay János u. 17. sz. alatti 

társasházaknál) meglévő szelektív szigethez. 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

  

2) Felkéri a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft.-t, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Szabó András ügyvezető 
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3) Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az Észak-alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

Tárgy (25.np.): Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

240/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 pályázattal kapcsolatos  

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Elfogadja a Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C.) által elkészített, a 

határozat mellékletét képező, a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú „Tiszavasvári 

város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése” című 

pályázat kiviteli munkáival kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

 

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az előterjesztésben szereplő 

 vállalkozások részére, 

 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ajánlattételi felhívás 
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 

AK07776 
2
 

Postai cím: Városháza tér 4.  

Város: Tiszavasvári  NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4440 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Fülöp Erik Polgármester Telefon: 06/42 520 500 

E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu Fax: 06/42 275 000 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tiszavasvari.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL)  

I.2) Közös közbeszerzés 

 

 

(adja meg ajánlatkérő nevét) 

(adja meg a 

szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 

 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 

címen: (URL) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B54DlNOYuyMwWDc4N1FSYzhHczg?usp=sharing 

 

(URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 

x másik cím: (adjon meg másik címet) 

Hivatalos név: Nívó- Clean Bt.  

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: Bem tér 11/C fsz. 14.  

Város: Debrecen 

NUTS-kód: HU321 

Postai irányítószám: 4026 

Ország: HU 

Kapcsolattartó személy: Dr. Éles J. Viktória Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00411 

Telefon: +3630 626 01 72 

E-mail: drelesviki@t-email.hu 

Fax: - 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL): 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

 a fent említett címre 

 a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 

hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 

következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

 Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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 Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb tevékenység: 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-

szolgáltatások 

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-

00024 kódszámú, „Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, 

lakóterület belvízmentesítése” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

megvalósítása.  

Hivatkozási szám: 
2
 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45200000-9 Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

 45331100-7 

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 

kódszámú, „Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése” című 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. A település Keleti-főcsatorna és Hortobágy-főcsatorna között 

elhelyezkedő részének vízelvezetési problémáinak megoldása, vízelvezető árkok mederburkolásával, zárt 

csatornaépítéssel, átereszek és átemelő szivattyúakna létesítésével.  

II.1.5) Becsült érték: 
2
 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 

vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

 Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók 
12 
 valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 

szerződéseket:  

 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 

A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem 

egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A Beruházást nem lehet részekre bontani, részekre bontás nélkül 

megvalósul a gazdasági és műszaki funkció egysége. Jelen építési beruházás egymáshoz kapcsolódó területek vízelvezető 

árkainak mederburkolatát érinti. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 

kódszámú, „Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület 

belvízmentesítése” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása. 
2
 

Rész száma: 
2
 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
 45230000-1 Kiegészítő CPV-kód: 

1 2
                                                                                       

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári, Keleti-főcsatorna és Hortobágy-főcsatorna között 

elhelyezkedő része.  

 

A beruházással érintett területek:  

 

Tiszavasvári: 0359; 0364/6; 5756; 5820/1; 5928/11; 6016; 6135 hrsz. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 

meghatározása) 

 

Az építési beruházás célja a Keleti főcsatorna és Hortobágy Főcsatorna közé ékelődött lakóterület belvízmentesítésének 
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megvalósítása. A terület keleti oldala a Hortobágy főcsatorna felöl a belvizes időszakban teljesen védtelen a mélyfekvésű 

lakóingatlanokat mindig az elöntés veszélye fenyegeti.  A terület átlagos magassági adata:  189.50 m Bf, A Hortobágy 

csatorna mértékadó vízszintjének magassága: 190.32 m BF 

 

A közterületen a lakóutcákban a káros víz elvezetésére burkolt árkokat terveztünk. Az árokburkolásokat hézagosan  kell  

kivitelezni, ezzel is biztosítva a vízkeretirányelvben preferált előírásokat. Így biztosítható részben a víz helyben tartása a 

szükséges mértékig. 

 

A Hortobágy csatorna mértékadó vízszintjének magassága (90.32 m Bf.) fölé kell emelni a csatorna depónia magasságát, 

ezzel megakadályozzuk a mentesített terület csatornából történő elöntését. A tervezett depó magassága   90.61  m Bf . 

 

3. A kivitelezés adatai: 

 

1-0.sz. öblözet: 

 

Tervezett burkolt árokhossz:   453 m 

Tervezett csatorna:  Ø300/KG Pvc             2 m 

 

Átemelő akna:  D  2.0  m PP Műanyag     1 db  

Nyomócső: Ø 150 és 200 Kpe Sdr 17,6   14 m 

Mederburkolás a Hortobágy főcsatornában  

betonba rakott vízépítési kő:       64 m2 

Flygt szivattyú    NP 3102.900 LT-420     2 db 

            

árok:  burkolt 40*40*6  mederlapokkal 

 h = 70 cm 

 b = 40 cm  

 ς = 1 : 1,5 

 

 Torkolati fenékszint: 88,91 m bf 

 Befogadó :  Átemelő akna 

 Befogadó fenékszint:  88.80 m bf 

 

1-1. sz. öblözet: 

 

 Tervezett burkolt árokhossz:   139 m 

Tervezett áteresz Ø40/b:     13 db / 52 m / 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 

 

 Torkolati fenékszint: 89,20 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  88.81 m bf 

 

            1-2. sz. öblözet: 

 

Tervezett burkolt árokhossz:    125 m 

 Tervezett áteresz Ø40/b:     11 db / 44 m / 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 

 

 Torkolati fenékszint: 89,38 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  88.91 m bf 

 

            1-3. sz. öblözet: 

 

Tervezett burkolt árokhossz:    137 m 
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Tervezett áteresz Ø40/b:        9 db  / 36 m / 

 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 

 

 Torkolati fenékszint: 89,50 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  89.03 m bf 

 

 1-4. sz. öblözet 

 

Tervezett burkolt árokhossz:      114 m 

Tervezett áteresz Ø40/b:        11 db  / 44 m / 

 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 

 

 Torkolati fenékszint: 89,50 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  89.14 m bf 

 

            1-5. sz. öblözet: 

 

Tervezett burkolt árokhossz:        93 m 

Tervezett áteresz Ø40/b:          9 db  / 36 m / 

 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 

 

 Torkolati fenékszint: 89,50 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  89.28 m bf 

 

            1-6. sz. öblözet: 

 

Tervezett burkolt árokhossz:      133 m 

Tervezett áteresz Ø40/b:        13 db /52 m/ 

 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 

 

 Torkolati fenékszint: 89,50 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  89.38 m bf 

 

1-7. sz. öblözet: 

 

Tervezett burkolt árokhossz:       120 m 

Tervezett áteresz Ø40/b:         10 db / 40 m /   

 

árok:  burkolt 40*40*6 mederlapokkal 

 h = 40 cm 

 b = 40 cm 

 ς = 1 : 1 
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 Torkolati fenékszint: 89,49 m bf 

 Befogadó :  1-0 jelű árok 

 Befogadó fenékszint:  89.49 m bf 

 

 Depóni emelés  a Hortobágy csatorna 91+695 és 92+160 km szelvénye között a jobb 

oldalon  91.61 m bf magasságra  A depó húmuszos felületét le kell tolni tárolni,  majd  a föld 

behordása után azt a depó tetejére visszatermelni. 

Építési hossz: 465 m 

 

 

4. Az árkok, burkolatok építésére vonatkozó általános érvényű  előírások 

 

 Földmunkák: 

 Az építési területen a talaj III. fejtési osztályba sorolható. 1,2 m építési mélység alatt   megfelelő 

dúcolást kell  alkalmazni.   

 A földkitermelést megelőzően a közműveket /ivóvíz, elektromos kábel, földkábel stb./  kézi  

földkitermeléssel fel kell tárni. 

 A közművek környezetében kézi és gépi földkitermelés vegyesen végezhetőek, a  közművek 

biztonsága, védelme mellett   Az EON   és  T.Com  oszlopok mellett 1-1 m  földmag nem kerülhet 

kitermelésre, ezt a tervezett szinten kézi erős átfúrással kell a  megfelelő kitermelést elvégezni és a csöveket ezen 

fúráson át beépíteni. 

 

 A földkitermelést rövid 50 m-es szakaszokban kell végezni és burkolóelemek, csövek  beépítése és 

földvisszatöltés után lehet az újabb 50 m-es szakaszon a kitermelést  kezdeni. 

 Földvisszatöltésnél  a 25-30 cm-es rétegvastagságot  biztosítani kell  a tömörítések  között. 

 A visszatöltött talaj tömörítését az utaknál Trg  85 %-ra biztosítani kell és réteges  tömörség 

vizsgálattal is tanúsítani kell. 

 A Kpe nyomóvezetéket homokágyazatba kell fektetni úgy, hogy a csővezeték alatt és  

 felett 10-10 cm homoktakarás legyen. 

 

Nyílt burkolt árkok 

A nyílt burkolt árkok előregyártott 40*40 cm-es 6 cm vtg mederelemekből készülnek átlag 10-15 cm vtg. homokoskavics 

ágyazatra helyezve a beépítési részletterv szerinti kivitelben. 

A burkolóelemek felső öve beton lezáró foggal van lezárva. 

 

Átemelőakna 

Előregyártott PP Műanyag akna felúszás elleni védelemmel ellátott D 200 cm átmérőjű a helyszínrajzon megadott helyen 

beépítve. Az átemelőt 15 cm vtg vizszintes szerelő betonra kell elhelyezni. 

Az átemelő akna előtt egy homokfogó műtárgy épül. 

A homokfogóhoz csatlakozó csővezeték elé gazfogó rács kerül beépítésre. 

Az átemelő aknába épített szivattyú tipusa:  NP 3102.900 LT-3 Adaptíve 420 

Beépítve 2 db. Felváltva és egyszerre is üzemeltethető az  elektromos vezérlés szerint. 

Indítási magasság: 89.10 mBf 

Tároló térfogat számításánál figyelembe véve az 1-0 csatorna 20 cm-es vízmagassága így tároló térfogat: 36 m3  Egy 

szivattyú 9 perc üzemídő alatt  továbbítja a vízmennyiséget. A vízvisszatartás figyelembe vételével száraz időszakban 

az indítási szintet 90.15 m bf szinten határozzuk meg. 

  

Átereszek 

Az áteresz támfalakat 20 cm vastagságú helyszínen készített zsaluba öntött C16-24/KK minőségű betonból kell 

elkészíteni. A támfal teteje terepszint fölé emelkedjen 10 cm-ert 

Az áteresz csővezetéke Ø 40/b talpas csővezeték. 

 

 Depóniarendezési munkák, mederburkolás: 

 A földárokból kikerülő földet a depónia emelésére kell felhasználni, úgy hogy előtte  a  depónián a 

humuszos földet le kell termelni és a depóni  mellett tárolni, hogy a   feltöltés elvégzése után az 

visszatermelhető legyen a depóniára. A mederburkolás  szakaszán az iszapot előbb ki kell termelni és a 

depónián kell szárítani, mert az is  felhasználandó a depó emeléshez. 

 A depóniarendezést 6 m szélességben kell elvégezni 465 m hosszon. A földmunkát  úgy kell 

végezni, hogy a mederbe föld ne hulljon vissza. és későbbiekben a meder  kaszálási és fenntartási munkák 

elvégezhetőek legyenek. Rézsűkialakítás 1:2 
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 A burkolat építés előtt a Hortobágy csatorna  medrét jászolgáttal el kell zárni. A  burkolási 

munkát csak száraz időszakban lehet kivitelezni, és csak referenciával  rendelkező szakkivitelező végezheti. 

 A kivitelezés idejére a TIVIZIG-től szakfelügyeletet kell kérni. 

 

5. Közműkeresztezések:  
 A tervezett utcákban a helyszínrajzon feltüntetett ivóvízvezeték, elektromos légkábel,   T Com  

légkábel és földkábel   található. A  közműtulajdonosokkal a  tervezés  során a szükséges egyeztetéseket 

lefolytattuk.  Az építkezés megkezdése  előtt a  fogyasztói földkábeleket fel kell tárni és az építés 

 alatti védelméről  gondoskodni  kell. Munkaterület átadásra a közműtulajdonosokat meg kell hívni. 

 

A kivitelezés folyamán a közmű üzemeltetők és tulajdonosok előírásait be kell tartani. 

Felhívjuk a kivitelező figyelmét az üzemeltetői nyilatkozatban foglalt közmű üzemeltetői kérések betartására. 

 

A munka részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervek tartalmazzák! 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: 1. Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 1 éven felül max. 5 év, Év)/ 

Súlyszám: 20 
1 2 20

 

Megnevezés: 2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatása (napi 8 órás munkarendben) a 

beruházással érintett településről a szerződés teljes időtartama alatt (fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 10 
1 2 20 

Megnevezés: 3. Garanciális igénybejelentést követő szemle megkezdésének időpontja (nap) / Súlyszám: 10 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 
1 20

 

 Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)/ Súlyszám: 60 
21

 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: [6] vagy napban: [] 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 

információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen  nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024, „Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület 

belvízmentesítése” 
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II.2.13) További információ 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a 

https://drive.google.com/drive/folders/0B54DlNOYuyMwWDc4N1FSYzhHczg?usp=sharing oldalról korlátlanul és 

teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, továbbá azt 

közvetlenül elektronikus úton is (e-mail) megküldi. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat 

ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, 

(le kell töltenie) át kell vennie és az átvételt, a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazó email megérkezését, 

olvashatóságát ill. a közbeszerzési dokumentumok letöltését, vagy a 06/42 275-000 telefax számra vagy a drelesviki@t-

email.hu e-mail címre küldött cégszerűen aláírt és scanelt válaszlevéllel (regisztrációs lap) kell igazolnia. A postai, illetve 

közvetlen kézbesítés útján történő visszajelzést is választhatja az ajánlattevő. Az eljárásban való részvétel feltétele az 

közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről 

szóló visszaigazolást a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az 

esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy 

faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg 

a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő 

tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia az eljárás google drive fiókjában a kiegészítő 

tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról. Az eljárást megindító felhívás mellett az ajánlattevők egyéb közbeszerzési 

dokumentumokat elektronikusan is elérhetik az eljárás google drive fiókjában. 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

- Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 

nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 

alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, 

ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

- A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia 

kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés) 

hatálya alá eső alvállalkozót valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. 

Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy az 

ajánlatban be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot is. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére 

nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, 

amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági 

szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére 

kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál későbbi keltezésűeknek kell 

lenniük, azokat egyszerű nyilatkozat formájában is be lehet nyújtani. 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, 

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, 

kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. 
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a 

letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány 

vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és 

pénzügyi alkalmassági követelményeket. 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és 

pénzügyi alkalmassági követelményeket. 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján azoknak a szakembereknek 

(szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért 

felelősöknek- a megnevezésével, végzettségük, vagy 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk pontos ismertetésével, 

akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

(becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott 

önéletrajza, megjelölve benne az adott személy szakmai 

tapasztalatait, gyakorlati idejét, végzettségét/képzettségét, 

– amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési 

jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban - a 

névjegyzéki/kamarai számot, vagy azon elektronikus 

elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető; az 

iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata) 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakember 

kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége 

esetén rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt. 

 

A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként 

ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot 

szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal 

egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - 

szakképzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő. 

 

Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez 

szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a 

szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) 

bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a 

jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az azzal 

való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot ajánlatkérő 

megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által 

vezetett nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakember 

végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum 

másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz 

előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai 

nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő 

jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a 

szakember kamarai névjegyzéki számát vagy azon 

elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság 

ellenőrizhető. 

 

Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges 

releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai 

nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a 

nyilvántartáson keresztül, abban az esetben igazolásként a 

szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):  

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki 

vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. 

(VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú végzettséggel 

(okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, 

közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás 

mérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 

év kivitelezési szakmai gyakorlattal renelkezik.
2
 

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 

gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége 

értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 

követelménynek az ajánlattevők bármelymás szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben 

az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő 

ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási 

módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést. 

 

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) 

bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint 

előírt szakemberek- azok végzettségére, képzettségére – 

rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének 

igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe 

más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg 

azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást 

amelyhez e kapacitásokra szükség van. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése 

alapján Ajánlatkérő a fent hivatkozott igazolási mód helyett 

elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
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végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum 

(bizonyítvány(ok), határozat(ok) egyszerű másolata, 

valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg 

aláírt szakmai önéletrajz. 

megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 

Ajánlattevő választhat a hivatkozott igazolási módok között. 

(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés.) 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 

meghatározásra, ennek indokolása: -
2
 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: 

 

Késedelmi kötbér:  

A késedelmi kötbér mértéke a nyertes ajánlattevő kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, naponta a teljes nettó 

ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a. 

 

Hibás teljesítési kötbér:  

A nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén, a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó szerződéses 

ellenérték 0,5 %-a, a hiba kijavításának időszakára naponta, felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a. 

 

Meghiúsulási kötbér:  

A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20%-a. 

 

Jótállás: A jótállás kötelező időtartama 1 év (12 hónap) Ajánlattevő ettől kedvezőbb jótállási időt is megajánlhat! 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza. 
2
 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú, „Tiszavasvári város 

környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése” című pályázaton elnyert forrásból biztosítja. 

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. 

A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy 

követeléssel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben. 

A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. 

A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül 

számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő 

kifizetését. 

A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező mértéket meghaladóan és bármely más 

esetben is kiköthetik előleg nyújtását a szerződésben. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. szerinti kötelező mértéket 

meghaladó mértékű előleget igényel annek mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kell! 

 

Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a számla értékét az 

előlegszámla százalékos értékének arányában köteles csökkenteni. 

 

Ajánlattevő - az előlegszámlán felül - 2 db részszámla és 1 db a végszámla benyújtására jogosult.  

 

Ajánlattevő 1 db előlegszámla, és a dokumentációban részletezettek szerinti készültségi fokok alapján 2 db részszámla és 

1 db végszámla benyújtására jogosult, a részszámlák egyenkénti összege 1 részszámla esetén a teljes ellenszolgáltatás 15 

%-át, a 2. részszámla esetén a teljes ellenszolgáltatás 15 %-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 50%-át nem 

haladhatja meg. 

 

Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, 

Ajánlatkérő (Megrendelő) műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás 

kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. 

 

A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. 

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, 

banki átutalással. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § 
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(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket is: 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. §-a,  

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az 

általános forgalmi adó tekintetében a fordított adózás szabályai az irányadók. 

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:  
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös 

ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett 

minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. 
2
 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
2
 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 

csökkentesére irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 

oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
2
 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2017/10/16. (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 

napja
 4 

(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 
1
 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: 2017/10/16. (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § - a szerint. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
2
 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
2
 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 
2
 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 

meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 

lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: 2017/10/09. (éééé/hh/nn) és helye: 4440 Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló. 

Az ajánlatkérő a konzultációt helyszíni bejárás formájában tartja 2017. október 9 - én 10.00 óra. 

Találkozási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti 

tárgyaló. 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 

részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen 

részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 
2
 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 

esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen  nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:  

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 
2
 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 

1
 

Rész száma: 
2
 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 
2
 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:  

Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 1,00-10,00 pont. 
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VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra 

kerül: 

Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a többi ajánlattevő pontszáma 

ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 

(az 3. részszempont és az egyösszegű ajánlati ár részszempont esetén fordított, az 1 és 2.  részszempont esetén egyenes 

arányosítás) 
2
 

Az 3. értékelési részszempont esetében Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 

december 21.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: 

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Az egyösszegű ajánlati ár értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. 

szám; 2016. december 21.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás: 

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 1. és 2. részszempontok esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 

21.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra 

kerülnek. 

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 2 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-

számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – 

az ajánlatok értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1.) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdésének megfelelően, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi, és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani: 

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) 

aláírva, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint 

tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" 

megjelölésnek. 

Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy 

DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban.  

Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. 
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Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumok mindenben 

megegyeznek a papír alapon beadott eredeti ajánlattal. 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: „Ajánlat TOP-2.1.3-15-SB1-2016-

00024, „Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése” tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárásban.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.” 

 

- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási 

késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. 

- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az 

ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont 

alapján értékelésre kerülnek. 

2.) Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat 

átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló -egyetemleges teljesítési 

kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a 

további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 

3.) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 

4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 

bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani. 

5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) és b) pontja tekintetében. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!! 

6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben 

alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. 

(Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban 

dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 

meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági 

szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, 

elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági 

szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, 

amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 

beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 

 

7.) Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes 

nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu), de amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, 

ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű 

dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű 

dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].  

8.) Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű 

másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az 

ajánlat részeként csatolni. 

9.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok 

alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került 

kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, 

elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az 

ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A 

fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

10.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a 

hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 

szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) 

bekezdése). 

11.) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az 

eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására 

köteles benyújtani. 

12.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára 
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a Kbt. 131. § az irányadó. 

13.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát 

ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

14.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás 

nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

15.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 

16.) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-

európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

17.) Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 

18.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 

amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 

teljesítés során meg kell felelni. 

19.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének 

feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (műszaki átadás – átvétel 

időpontjáig) rendelkezzen az okozott károk megtérítésére 10.000.000 Forint/káresemény és 40.000.000 Forint/év mértékű 

C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázati rendszerű, vagy ezzel egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő 

nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek 

megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az 

ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés 

megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 

Meglévő felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló kötvényt valamint a díjfizetés teljesítését 

igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba csatolni kell! 

20.) Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 

történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: műszaki illetve 

szakmai alkalmassági követelmény. 

21.) Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban Árazatlan költségvetést biztosít. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy 

az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumokban előírtak 

figyelembe vételével. (szakmai ajánlat) Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés 

kitöltésével. Beárazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az 

Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó 

mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, azaz egyetlen sor sem maradhat 

kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel. 

22.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. 

A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 

átszámításánál Ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

23.) Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 

Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, illetve a további 

vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt 

eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

24.) Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, bármelyik közbeszerzési dokumentumban, leírásban az 

ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány 

is érthető. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell! 

25.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 

bekezdés e) pontját. 

26.) A teljesítési határidő a szerződéskötést követő 6 hónap, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

27.) Ajánlattevő köteles ajánlatához műszaki és pénzügyi ütemtervet csatolni! 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/02.(éééé/hh/nn/) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 

biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

________________________________________________________________________________________________

____ 
1    

szükség szerinti számban ismételje meg 
2    

adott esetben 
4    

ha az információ ismert 
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20    
súlyszám helyett fontosság is megadható 

21    
súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 

 

 
Tárgy (26.np.): Előterjesztés Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/1. szám alatti lakás 

megvételre történő felajánlásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

241/2017. (IX.28.) Kt. számú  

határozata 

 

Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/1. szám alatti lakás megvételre történő felajánlásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testületnek nem áll szándékában megvásárolni a kk. Schönek Abigél Anna 

(törvényes képviselője: Schönek Anita) 2071 Páty, Erkel u. 30. fszt/3. szám alatti lakos tulajdonát 

képező tiszavasvári 824/A/1 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/1. sz. alatt lévő 

társasházi lakást. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a felajánlót a Képviselő-testület döntéséről. 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (27.np.): Előterjesztés a Kornisé Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Néhány mondatban összefoglalta az előterjesztést, tekintve, hogy az ülés megkezdése előtt került 

kiosztásra a testület számára. Augusztus 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésen került 

megtárgyalásra a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének 

kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztés, amely döntésbe 

foglaltakra tekintettel a vállalkozói szerződés augusztus 28-án megkötésre került. A kivitelező 

szeptember 27-én benyújtott kérelme és nyilatkozata alapján szükséges a már megkötött 

vállalkozási szerződés módosítása a teljesítési határidő tekintetében. A vállalkozó nyilatkozta, hogy 

az eredeti vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidőt nem tudja tartani, ezért kéri annak a 

kitolását. A szerződés többi pontja változatlan marad. A közbeszerzési tanácsadóval egyeztettek, aki 

azt nyilatkozta, hogy a szerződésmódosítás lehetséges a Kbt. 141. §. 6) bekezdése alapján, mely 

szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás nem 

lényeges. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, 

amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg 

részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre 

jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették 

volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja 

meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. Összefoglalva tehát, ha az eredeti ajánlatában 

is ezt az időpontot jelölte volna meg, akkor is az ő ajánlata lett volna a legkedvezőbb. A szerződés 

4. pontjában a kivitelezés teljesítésének a határidejét 32 napról 40 napra, azaz október 07. napjára 

szükséges módosítani. A határozat azt tartalmazza, hogy a képviselő-testület a Kornisné Liptay Elza 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan 

megkötött vállalkozási szerződést módosítja a mellékletben foglaltak szerint, és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá. A szerződésmódosítás a 

4.1., 4.2 és a 4.4 pontot érinti, mely szerint a szerződés mindkét fél általi aláírást követő 40. napon 

lesz a kivitelezés teljesítés határideje, ami október 07-re módosulna. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

242/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ  

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan  

megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási 

szerződés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének 

kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződést módosítja a mellékletben 

foglaltak szerint. 

  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő szerződésmódosítást 

írja alá. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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242/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

V Á L L A L K O Z Á S I    S  Z E R Z Ő D É S  

1. SZ. M Ó D O S Í T Á S A 

 

 

mely létrejött egyrészről: 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 Adószáma: 15732468-2-15 

 Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről:  

Erdős és Társa Kft. 

 Székhelye: Tiszavasvári, Kelp I. u. 2. 

 Adószáma: 12777745-2-15 

Bankszámlaszám: 10404405-00005767-00000001 

 képviseli: Erdős Benjamin 

 mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő 

feltételekkel: 

3. A 899-35/2017. iktatószámú eredeti szerződés 4.1, 4.2 és a 4.4 pontjai az alábbiak 

szerint módosulnak: 

„4. A szerződés teljesítése: 

4.1 Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  

A munkaterület átadási határideje: 2017. szeptember 4. 

A munkaterület átadása a Megrendelő vagy általa megbízott személy, a műszaki ellenőr és a 

Vállalkozó jelenlétében történik.  

4.2 A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 40 nap, 

mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.” 

 

„4.4 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult 

teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi 

teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 

A munka befejezési határideje: 2017. október 7. 

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017. október 7. teljesítési 

határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelően hiba és hiánymentes műszaki 

átadás-átvétel lezárása.” 
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4. Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

5. Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag írták alá. 

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

______________________________  ____________________________ 

              MEGRENDELŐ                VÁLLALKOZÓ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata              Erdős és Társa Kft.   

               képviseletében                                                                       képviseletében 

       Dr. Fülöp Erik polgármester                 Erdős Benjamin 
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Tárgy (28.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy 3 határozat-tervezet került kiosztásra. Az első határozat-tervezet a TIVESZ Kft. 

ügyvezető lemondásának elfogadásáról és a megbízási szerződésének megszüntetéséről szól. Ebben 

a képviselő-testület elfogadja 2017. október 05. napjával történő lemondását Nácsáné dr. Kalán 

Eszter Hajnalka ügyvezetőnek az ügyvezető tisztségről, ezt tudomásul veszi, és hozzájárul a 

megbízási szerződése 2017. október 05. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

Utasítja Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezetőt, hogy az ügyvezetői tisztség ellátásával 

kapcsolatos feladatokat, folyamatban lévő ügyeket adja át az újonnan megválasztásra kerülő 

ügyvezető részére. Az alapító okirat tartalmazza, hogy a megválasztásra kerülő ügyvezető által 

meghatározott munkamegosztás szerinti ügyeket intézheti az október 05-ei lemondásáig. A 2. 

határozat-tervezet a TIVESZ Kft. ügyvezetőjének a megválasztásáról és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt munkaszerződésének a jóváhagyásáról szól. Ebben a képviselő-testület a 

TIVESZ Kft. ügyvezetőjének 2017. szeptember 29. napjától határozatlan időtartamra Aleváné Siteri 

Évát választja meg, aki munkaviszonyban látja el az ügyvezetői tisztséget, és havi bruttó 300.000.-

Ft munkabér illeti meg, illetve a munkaszerződésben foglalt egyéb járandóságok. A testület 

jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződést, amely a mellékletét képezi a 

határozat-tervezetnek. A 3. határozat-tervezet a TIVESZ Kft. alapító okiratának módosításáról szól. 

Ez a módosítás a kettős ügyvezetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, illetve annak 

megfelelően módosul. Tartalmazza a társaság két ügyvezetőjét, illetve azt, hogy a kettős ügyvezetés 

fennállásáig 2017. október 05-ig a munkamegosztást az újonnan megválasztott ügyvezető határozza 

meg.   

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezetőt, hogy mi volt a lemondás oka. 

 

Nácsáné d. Kalán Eszter Hajnalka TIVESZ Kft. ügyvezetője: 

Először is megköszönte, hogy lehetőséget kapott a TIVESZ Kft. ügyvezetésére. Az elmúlt 18 

hónapban nagyon sok munkát végeztek, a lakosság és a betegek javára igyekeztek dolgozni. 

Viszont a Szociális és Gyermekjóléti vonalon is elég jelentős változások és nagy problémák előtt 

állnak. Így szeretne minden idejével és energiájával arra koncentrálni. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka egészségügyi területen végzett munkáját. Szintén 

úgy gondolja, hogy a szociális területre kell koncentrálni, és a fennálló feladatokat maximálisan 

elvégezni, így elfogadta az ügyvezető döntését. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

További kérdése lett volna az újonnan megválasztandó ügyvezetőhöz, hogy hány évet dolgozott 

egészségügyben és az egészségüggyel kapcsolatosan van-e valamilyen végzettsége.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

243/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és 

megbízási szerződése megszüntetéséről 

 

(amely a  Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 

20/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva „Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és megbízási szerződése 

megszüntetéséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője Nácsáné dr. 

Kalán Eszter Hajnalka (szül.: Sátoraljaújhely, 1980. szeptember 15. an.: Plósz Elvira Katalin 

lakóhelye: 4440 Tiszavasvári, Krúdy Gyula utca 7. II./5. szám) 2017. október 5. napjával történő 

lemondását az ügyvezetői tisztségről tudomásul veszi és hozzájárul a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló megbízási szerződése 2017. október 5. 

napjával közös megegyezéssel történő megszűnéséhez. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződést megszüntető okirat aláírására. 

 

3.) Utasítja Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezetőt, hogy az ügyvezetői tisztség ellátásával 

kapcsolatos feladatokat, a folyamatban lévő ügyeket adja át az újonnan megválasztásra kerülő 

ügyvezető részére. 
 

4.) Utasítja Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezetőt, hogy ügyvezetői feladatok körébe 

tartozó ügyeket ne intézzen, kivéve a 245/2017. (IX.28.) Kt. számú határozattal elfogadott, 

módosított Alapító Okiratban 2.a pontjában szereplő ügyeket. 

 

5.) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalkát. 

 

6.) A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv 

hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik 

hatályossá. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                                Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

244/2017. (IX.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője megválasztásáról, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

munkaszerződésének jóváhagyásáról 

 

(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 

21/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva „Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője megválasztásával, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt munkaszerződésének jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. szeptember 29. naptól határozatlan időtartamra 

megválasztja Aleváné Siteri Éva (szül.: Tiszalök, 1968. 08.10. an. Szabó Julianna 

lakóhelye: 4440 Tiszavasvári, Árpád u. 19 A) alatti lakost. Az ügyvezető az ügyvezetői 

tisztséget munkaviszonyban látja el. A társasággal munkaviszonyban álló ügyvezetőt havi 

bruttó 300.000 forint munkabér illeti meg, valamint az ügyvezetőt megilletik a 

munkaszerződésben körülírt egyéb járandóságok. 

 

2.) Jóváhagyja a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Aleváné Siteri Éva 2017. szeptember 28. napján kelt módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt munkaszerződését a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott szerződés aláírására. 

 

4.) Felkéri a polgármestert, hogy a meghozott döntésről a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Aleváné 

Siteri Évát tájékoztassa, valamint felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető munkaköri 

leírásának elkészítésére és kiadására, a munkáltató részéről való aláírásra. 

 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

polgármester 
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244/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

MUNKASZERZŐDÉS 

a munkaszerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (továbbiakban Kft., székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám), mint 

Munkáltató között 

 

Másrészről Aleváné Siteri Éva (szül: …………………….. lakcíme: ……………….., 

………………………….. u. …., adóazonosító jele: ………………………………….., születési hely, idő: 

……………….., ………………., anyja neve: ……………………….., TAJ száma: 

……………………………) mint Munkavállaló – továbbiakban: Munkavállaló – között alulírott helyen és 

időpontban az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy közöttük határozatlan időtartamú munkaszerződéssel létrehozott 

munkaviszony áll fenn, 2017. június 20. naptól. Szerződő felek a jelen pontban körülírt munkaszerződést az 

alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe. 

 

2. A munkavállaló munkaköre 2017. szeptember 29. naptól: ügyvezető. 

 

A munkavállaló alapbére 2017. szeptember 29. naptól: bruttó 300.000 Ft/hó, azaz bruttó háromszázezer 

forint/hó. 

 

A munkáltató az esedékessé váló munkabért tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni átutalással, a 

munkavállaló ………………………………… pénzintézetnél vezetett 

…………………………………………………… számú számlájára. 

 

A Munkavállalót 2017. szeptember 29-től megilleti az alapbéren felül: 

- Céges előfizetéses mobiltelefon használata, maximum bruttó 8.000,- Ft/hó, mely az alapdíj összegét is 

tartalmazza. 

- Magán gépjármű hivatali célú használata – kiküldetés rendelvény alapján – maximum 30.000,- Ft/hó. 

 

2017. szeptember 29. naptól a Munkavállaló vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogkört (munkaviszony 

létesítése, munkaviszony megszüntetése, ügyvezető megválasztása, visszahívása, ügyvezető díjazásának 

megállapítása, kártérítési jogkör gyakorlása) a munkáltató tekintetében az alapítói jogokat gyakorló 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) gyakorolja az 

alapító okiratban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A képviselő-testület által 

nem gyakorolt, egyéb munkáltatói jogokat Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja (pl. 

munkaköri leírás kiadása, szabadság engedélyezése, munkabér utalványozás stb.). 

 

3. A Munkavállaló kötelezettségei ügyvezető munkakörben:  

 

A munkavállaló köteles az ügyvezetői tisztség mint vezető tisztségviselői tisztség ellátásával kapcsolatos 

feladatokat ellátni az ide vonatkozó jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, egyéb szabályzat, 

valamint az alapító okirat illetve munkaköri leírás rendelkezései szerint. A munkavállaló feladatairól az 

egyéb munkáltatói jogkörgyakorló polgármester a munkavállalónak munkaköri leírást ad ki. 

 

4. A Munkáltató tájékoztatta a Munkavállalót a munkavállalót megillető szabadságról.  

 

- Munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 204 § (1) bek. szerinti köztulajdonban 

álló munkáltatónak minősül, illetve munkavállaló az Mt. 208 § (1) bek. szerinti vezető állású 

munkavállalónak minősül. Ennek megfelelően a munkavállalóra a munka törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezéseit, mint a köztulajdonban álló munkáltatóval munkaviszonyban álló vezető állású 

munkavállalókra vonatkozó szabályok figyelembevételével kell alkalmazni (Mt. 204-2011 §) az ügyvezető 

munkakörben. A munkavállaló munkarendje ügyvezetői munkakörben kötetlen.  
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- A munkáltató kollektív szerződés hatálya alá nem tartozik. 

 

- A munkabérről való elszámolás módja: ………………………… 

 

- A munkabérfizetés gyakorisága: havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. 

 

5. Ügyvezető munkakörben a munkavállaló munkavégzésének helye: változó munkahely, a munkáltató 

tevékenységének megfelelően. A munkaviszony általános, teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatással 

jön létre.  

 

Ügyvezető munkakörben a Munkavállaló jogaira, kötelezettségeire és felelősségére a Ptk. és a Munkáltató 

mindenkor hatályos alapító okirat szabályai, valamint az alapító határozatai az irányadóak.  

 

6. Munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató létesítésével kapcsolatos alapító okiratot megismerte, annak rá 

vonatkozó tartalmát kötelezőnek elismeri. Munkavállaló kijelent, hogy az ügyvezetői tisztség mint vezető 

tisztségviselői tisztség ellátásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

összeférhetetlenségi kizáró okokat ismeri és ezen összeférhetetlenségi és kizáró okok személyével 

kapcsolatban nem állnak fenn. Az összeférhetetlenség tekintetében a munkavállaló külön nyilatkozatot is tett 

az ügyvezetői tisztség elfogadásakor. Munkavállaló kijelenti továbbá, hogy az ügyvezetői tisztség ellátásával 

kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat ismeri, különös tekintettel a Ptk.-ra, Mt-re. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok irányadók.  

 

Alulírott szerződő felek fenti munkaszerződést elolvastuk tartalmát közösen értelmeztük, és mint 

akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk. 

 

A fenti munkaszerződést Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2017. (IX.28.) sz. 

határozatával jóváhagyta, és feljogosította a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 29. 

 

 

 

…………………………………….                                     ..…………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                               Aleváné Siteri Éva 

  munkáltató                                                                     munkavállaló 

          Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 430 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

245/2017. (IX. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról  

 

(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 22/2017.(IX. 

28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva „Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról” szóló előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat ügyvezető részére történő megküldésére. 

 

3.) A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv 

hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik 

hatályossá. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                                Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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245/2017.(IX. 28.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

Alapító okirat módosítás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., mint alapító, a 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 4440 

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. 2014. július 31-én kelt, 2016. április 14-én, 2016. április 28-án, 2016. 

július 28-án, 2017. április 27-én módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

 

1./ Az alapító okirat VI.2. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

2. A társaság ügyvezetői 

2.a/ 

A társaság ügyvezetője 

- Név: Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka  

- Születési hely és idő: Sátoraljaújhely, 1980. szeptember 15.  

- Anyja neve: Plósz Elvira Katalin 

- Lakóhelye: 4440 Tiszavasvári, Krúdy Gyula u. 7. II./5.  

 

Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület az ügyvezetőt 2016. április 15. naptól határozatlan 

időtartamra választotta meg. Ügyvezetői megbízatásának lejárata 2017. október 5. napja. 

 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető munkáltatói jogokat a munkáltató részéről 

nem gyakorolhat. 

 

Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, ügyvezetőt az ügyvezetői 

tevékenység ellátásáért az alapítói jogokat gyakorló testület által megállapított és az ügyvezető 

által elfogadott megbízási díj illeti meg.  

 

Az ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső 

szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat, Aleváné Siteri Éva ügyvezető által 

meghatározott, ügyvezetők közötti munkamegosztás figyelembevételével.  

 

2.b/ 

A társaság ügyvezetője 

- Név: Aleváné Siteri Éva 

- Születési hely és idő: Tiszalök, 1968. augusztus 10.  

- Anyja neve: Szabó Julianna 

- Lakóhelye: 4440 Tiszavasvári, Árpád u. 19 A.  

 

Az alapítói jogokat gyakorló Képviselő-testület Aleváné Siteri Éva ügyvezetőt 2017. 

szeptember 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra választja meg. 

 

Aleváné Siteri Éva ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, az ügyvezetőt az 

ügyvezetői tevékenység ellátásáért az alapítói jogokat gyakorló testület által megállapított és 

az ügyvezető által elfogadott munkabér illeti meg.  

 

Aleváné Siteri Éva ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság 

belső szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat.  
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A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Aleváné Siteri Éva ügyvezető 

gyakorolja. 

 

Aleváné Siteri Éva ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:  

- a társaság képviselete,  

- az éves terv előkészítése,  

- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése,  

- szervezeti struktúra kialakítására javaslattétel,  

- az üzletpolitika kialakítása,  

- a társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásának a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben 

meghatározott módon történő vezetése  

 

Aleváné Siteri Éva ügyvezető köteles:  

- éves beszámolót készíteni és annak jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni,  

- Határozatok Könyvét vezetni.  

Ez a nyilvántartás tartalmazza az alapító Képviselő-testület döntéseinek (határozatainak) tartalmát, 

időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.  

 

Aleváné Siteri Éva ügyvezető köteles a határozatokat az érintettekkel írásban, a határozatok 

meghozatalát követő 3 napon belül közölni.  

 

A Határozatok Könyve a társaság székhelyén munkaidőben bármikor megtekinthető.  

 

Az ügyvezetők közötti munkamegosztást Aleváné Siteri Éva ügyvezető határozza meg. 

 

Fenti alapító okirat módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testülete - mint az 

alapítói jogokat gyakorló szerv megtárgyalta, elfogadta …../2017. (IX.28.) KT határozatával. 

 

A Képviselő Testület felhatalmazást adott Dr. Fülöp Erik polgármester részére, a fenti alapító okirat 

módosítás aláírására. 

 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28.  

 

 

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

Dr. Fülöp Erik          

polgármester 

 

Készítettem és ellenjegyeztem: 

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28. 

      

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

           Dr. Vaskó László  

        ügyvéd 
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Tárgy (29.np.): Egyebek 

 

Kérdés és felvetés egyebek napirendi pont alatt nem hangzott el. 

 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 

bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  
 

 

 

k.m.f. 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 


