TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL – TESTÜLETE
2017. december 21-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyz könyve,
napirendje,
határozatai: 298-313.
rendelete: 35-38.

NAPIRENDEK
1.

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

2.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

3.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról

4.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5.

Előterjesztés a településképi rendelet megalkotásáról

6.

Előterjesztés a köztisztviselők javadalmazási helyzetéről

7.

Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről

8.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
magalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

9.

Előterjesztés a 1-2-16-4400-0373-1 számú kölcsönszerződés alapján biztosított
hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondásról (Kornisné Központ
kazán)

10.

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a
Tiszavasvári Járási Hivatal használatában lévő önkormányzati épületre kötött
üzemeltetési szerződés 2. sz. módosításának jóváhagyásáról

11.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. saját tőke pozíciójának ismételt javításáról

12.

Előterjesztés a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról,
valamint a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
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13.

Előterjesztés az SZGYF által biztosított élelmiszersegély osztásra vonatkozó,
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásról

14.

Előterjesztés a védőnői ellátás biztosításáról Szorgalmatos közigazgatási
területén

15.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 10. sz. alatti társasház Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

16.

Előterjesztés a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetését, karbantartását
végző szolgáltató kiválasztásáról és a szerződés elfogadásáról

17.

Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. december 27-29-e
közötti ügyfélfogadás rendjéről

18.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi üléstervéről

19.

Előterjesztés a Magyar Államkincstárral kötendő ASP szerződésről

20.

Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről

21.

Tájékoztató az önkormányzati javaslatról a 2018. évi közfoglalkoztatási
programok tervezéséhez

22.

Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés
ismételt meghosszabbításáról

23.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZ

KÖNYV

Készült:

2017. december 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

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

Távol maradt:

Munkácsi Mihály alpolgármester

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Berbécs Ibolya
köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő, Kiss Brigitta köztisztviselő, Kovács
Edina köztisztviselő, Hajdu Imre köztisztviselő, Köblös Máté köztisztviselő, Gazdag Jánosné
a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintézője
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,
Román István Kormánymegbízott, Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó András Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nácsáné
dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, Kovács Istvánné
Tiszavasvári Lakásszövetkezet ügyvezető elnöke, Volosinóczki Béla a Rehabilitációs Team
Kft. ügyvezetője, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Nagyné
Dályai Katalin köztisztviselő,
Jegyz könyv-vezet : 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 11 fő képviselő volt jelen.
Javasolta egyebek 1. napirendi pontként felvételre „Előterjesztés a fizioterápia ellátás
biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról”, továbbá zárt ülés
egyebek 24. napirendként „Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
jutalmáról szóló előterjesztést. Javasolta továbbá, hogy elsőként a 8. napirendi ponttal kezdje
meg az ülést a testület. Ezek után pedig a meghírdetés sorrendjében haladjanak.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.
A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
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A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.

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

2.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

3.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról

4.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5.

Előterjesztés a településképi rendelet megalkotásáról

6.

Előterjesztés a köztisztviselők javadalmazási helyzetéről

7.

Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről

8.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
magalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

9.

Előterjesztés a 1-2-16-4400-0373-1 számú kölcsönszerződés alapján biztosított
hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondásról (Kornisné Központ
kazán)

10.

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a
Tiszavasvári Járási Hivatal használatában lévő önkormányzati épületre kötött
üzemeltetési szerződés 2. sz. módosításának jóváhagyásáról

11.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. saját tőke pozíciójának ismételt javításáról

12.

Előterjesztés a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról,
valamint a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

13.

Előterjesztés az SZGYF által biztosított élelmiszersegély osztásra vonatkozó,
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásról

14.

Előterjesztés a védőnői ellátás biztosításáról Szorgalmatos közigazgatási
területén

15.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 10. sz. alatti társasház Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

16.

Előterjesztés a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetését, karbantartását
végző szolgáltató kiválasztásáról és a szerződés elfogadásáról
4

17.

Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. december 27-29-e
közötti ügyfélfogadás rendjéről

18.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi üléstervéről

19.

Előterjesztés a Magyar Államkincstárral kötendő ASP szerződésről

20.

Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről

21.

Tájékoztató az önkormányzati javaslatról a 2018. évi közfoglalkoztatási
programok tervezéséhez

22.

Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés
ismételt meghosszabbításáról

23.

Egyebek
ZÁRT ÜLÉS

24.

Előterjesztés a „Kiváló sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről

25.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Víz u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakás
értékesítéséről

26.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. sz. alatti önkormányzati
bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződésről

27.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
jutalmáról

5

Jelentés a polgármester két Képvisel -testületi ülés között végzett
munkájáról
El adó:
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:
Tárgy (1.np.):

Ssz.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

december 02.-03.
szombat-vasárnap

Revolution Táncverseny köszöntő mondás
Fogadónap
december 04. hétfő
Nagy Levente Magiszter Alapítvány Kuratórium elnöke
Elnökségi ülés Budapest
december 06. szerda
Állatmenhely kialakításával kapcsolatos találkozó
Németh Zoltán tűzoltóparancsnok
december 12. kedd Nácsa Balázs Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, TAO támogatással
kapcsolatban
december 13. szerda HBVSZ Zrt. Felügyelő Bizottsági ülés
Nyíregyházi Tűzoltóság, a Szociális Otthon végleges engedélyével
kapcsolatban
december 14.
csütörtök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
december 17.
vasárnap
4. Adventi gyertya gyújtás
„Cipősdoboz „ Karácsonyi ajándékozás
december 19. kedd
Kabay János Általános Iskola Karácsonyi Hangverseny

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

El terjesztés a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Juhász Mariann köztisztvisel

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
298/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról
22/2016. (I.27.)
23/2016. (I.27.)
49/2016. (II.25.)
59/2016. (II.25.)
67/2016. (III.4.)
75/2016. (III.24.)
107/2016. (IV.21.)
108/2016. (IV.21.)
114/2016. (IV.28.)
141/2016. (V.19.)
218/2016. (VII.28.)
219/2016. (VII.28.)
220/2016. (VII.28.)
224/2016. (VII.28.)
244/2016. (IX.23.)
268/2016. (X.27.)
272/2016. (X.27.)
273/2016. (X.27.)
274/2016. (X.27.)
325/2016. (XII.22.)
328/2016. (XII.22.)
219/2017.(IX.28.)
222/2017.(IX.28.)
223/2017.(IX.28.)
225/2017.(IX.28.)
226/2017.(IX.28.)
227/2017.(IX.28.)
228/2017.(IX.28.)
229/2017.(IX.28.)
230/2017.(IX.28.)
240/2017. (IX.28.)
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Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

252/2017.(X.26.)
254/2017.(X.26.)
268/2017.(XI.7.)
270/2017.(XI.7.)
271/2017.(XI.7.)
275/2017.(XI.30.)
279/2017.(XI.30.)
285/2017. (XI.30.)
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

Tárgy (3.np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztvisel

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2
tartózkodással és ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a
határozat-tervezet elfogadásában.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3
tartózkodással ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a
határozat-tervezet elfogadásában.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képvisel :
Kérdésként vetette fel, hogy a 2016. évi mérlegben 90 565 e Ft támogatás és egyéb bevétel,
működési bevétel szerepel. Ebben a tervezetben a NEAK finanszírozás és a bevételek összege
82 836 e Ft, így közel 7,7 millió forinttal kevesebb lesz a bevétel. Következő kérdése a
költségekkel kapcsolatban, hogy az anyag költség időarányosan 10 hónapra 4,7 millió Ft, 2
hónapra 2,3 millió Ft. A másik sarkalatos kérdése a személyi jellegű kiadásoknál a bérköltség,
ami ugyan tartalmaz egy 12%-os bérnövekedést, de arányosan nézve nem jó, mivel 41 millió Ft
10 hónapra, 2 hónapra pedig 10 686 e Ft a bérköltség tervezet.
Badics Ildikó jegyz :
Elmondta, hogy október-november-december hónapra több mint 5 millió forintot visszavont a
NEAK.
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
A havi finanszírozás nem változott az előző évhez képest. Hol kevesebb-hol több a havi
finanszírozás. Most volt egy felülvizsgálat a NEAK részéről, az előző időszakban hibát találtak,
és ezért történt a visszavonás.
Balázsi Csilla képvisel :
Mivel tudták, hogy ez egy kötelezettség még a 2015. évre, akkor nem a bevételeket kellett volna,
hogy csökkentsék ezzel, hanem a kötelezettség részt. Alaphelyzetben meg lesz a finanszírozás,
de kevesebb lesz, mert egy korábbi tartozásnak a rendezése történik meg.
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
A mérlegben ez rendezésre kerül majd folyamatosan. Az előző évek hiányát fogja majd ez
növelni, mert onnan kell majd visszavonni. Ez egy pénzforgalmi szemlélet, ami a ténylegesen a
számlájukra beérkezett pénz figyelembe vételével került rögzítésre.
Badics Ildikó jegyz :
Ebben a visszavonásban, amely a tájékoztatóban szerepelt, a 2015-2016 év és a 2017. év eleje is
benne van.
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Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
A bérköltséget érintő kérdésre válaszolva, igen jelentős összeg volt a november-decemberi 12%os béremelés a járóbetegnél és a védőnőknél.
Balázsi Csilla képvisel :
Az előző kérdéséhez visszatérve tehát, ahol a 10 686 e Ft 2 hónapra a bérköltség, és elosztva a 4
millió Ft átlag bérköltséget megszorozva kettővel és rátesz 12%-os emelést, nem jön ki a 10 686
e Ft.
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
A védőnők esetében ez fejenként 33 000.-Ft, a járóbetegben pedig 12%-os emelés.
Balázsi Csilla képvisel :
Mindez úgy emelkedett, hogy a létszám az előterjesztés szerint kevesebb lett.
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
A szakdolgozók esetében nem kevesebb.
Badics Ildikó jegyz :
Megbízási díjasok voltak, akik a vezetőváltásnál felmondtak.
Balázsi Csilla képvisel :
De a bérköltség között szerepelt.
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
Azok félállások voltak. Igazából az előző ügyvezetőnek a bére jelenthetett csak
bérköltségcsökkentést.
Balázsi Csilla képvisel :
A táblázatban szerepel, hogy volt 2 pénzügyi dolgozó, 1 adminisztrátor és 1 karbantartó. Egy
közfoglalkoztatásban van foglalkoztatva, egy munkaszerződéssel.
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
A karbantartó megbízási szerződéssel van felvéve. Az anyagköltségnél szerepelnek energia
számlák is. Az egyéb ráfordítás azért ilyen alacsony.
Dr. Rojkó László képvisel , a Rojkó-Med Kft. ügyvezet je:
Megkérdezte, hogy a működési engedélyezési eljárással kapcsolatosan milyen adminisztratív
terhek merültek fel?
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
Válaszul elmondta, hogy a Kft-től a járóbeteg szakrendelő átadásával kapcsolatban elvégzendő
feladatokra van egy ügyvéd november 01-től december 31-ig foglalkoztatva.
Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezet je:
A védőnői szolgálat működési engedélyeztetési eljárását meg kellett indítaniuk, ennek vannak
szerződéskötési kötelezettségei. Vannak új orvosok, akikkel szerződést kell kötni. Ezeket a
feladatokat végzi el a jogász. Illetve van iskolaorvosi szerződéskötés is, mivel minden
iskolaorovosnak lejár december 31-én a szerződése. Mindenkivel felvették a kapcsolatot, és újra
megkötik a szerződéseket.
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Dr. Rojkó László képvisel , a Rojkó-Med Kft. ügyvezet je:
Megkérdezte, hogy a szemészettel kapcsolatban van-e valamiféle információ?
Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezet je:
Válaszul elmondta, hogy mivel van beadva egy működési engedély iránti kérelem a nyertes
pályázó részéről, így már az ÁNTSZ azt javasolta, hogy a TIVESZ Kft. nevében semmilyen
szerződést ne kössenek.
Sz ke Zoltán képvisel :
Már Bizottsági ülésen is felmerült a részéről a szállítói rendezetlen folyószámlákkal
kapcsolatban kérdés, mivel az átadás-átvétel napján 2 647 390 Ft volt ez a tétel, aztán az
egyeztetések után ez az összeg 6 962 776 Ft volt. Ez egy jelentős eltérés. Ez miből áll össze, és
az átadás-átvétel napján ez miért nem volt látható?
Gazdag Jánosné Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintéz :
Válaszul elmondta, hogy 2017. október 03-án volt ügyvezető váltás, és a könyvelője a Kft-nek
nem volt napra kész. Konkrétan 3 hónapos lemaradása volt. A könyvvizsgáló segítségét kérve
elérték, hogy október 30-ra 90-95%-os pontossággal le lett könyvelve minden, és akkor már
annyit mutatott a tartozás. Az átadás után már látszott, hogy likviditási problémái adódnak a Kftnek, ezért kapott rendkívüli támogatást, és ebből folyamatosan lettek kifizetve a számlák.
Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezet je:
Sajnos volt olyan tapasztalatuk, hogy 2016. évi számlák sem voltak kifizetve a Kft. részéről. Pl.
a gyógyszerszállítást végző cégnek, vagy az orvosok is óriási csúszással adták le a számláikat.
Illetve van olyan iskolaorvos is, aki egész évben nem számlázott, és most egyösszegben
nyújtotta be a számlát.
Dr. Rojkó László képvisel , a Rojkó-Med Kft. ügyvezet je:
Ez azt jelenti, hogy a könyvelővel volt a probléma?
Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezet je:
Igen, mert időben megkapta a számlákat, ennek ellenére nem történt meg időben a rögzítésük.
Átadás-átvételi elismervélnnyel adnak át minden számlát, mióta átvette a céget.
Sz ke Zoltán képvisel :
A bérjellegű és az anyagjellegű tételek kérdésekre visszatérve, mert nem lett egyértelmű és
világos a válasz, hogy ezekre az eltérésekre mi a magyarázat. Ezért erre részletes írásbeli választ
vár.
Ráduly Zsolt képvisel :
Mikor várható az átadás-átvétel tekintettel a nyertes közbeszerzési pályázatokra?
Dr. Rojkó László képvisel , a Rojkó-Med Kft. ügyvezet je:
Azon van, hogy minél hamarabb megtörténhessen, bár a jelenleg munkát végző orvosok
esetében nincsenek teljesen rendben azok a dokumentációk, amelyeket szükséges benyújtania.
Minden orvosnak megkötötte a biztosítását, és az engedélyezéshez befizeti helyettük az eljárási
költséget, hogy ez se lehessen akadálya az ÁNTSZ részéről a működési engedély kiadásának.
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Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz :
Az ÁNTSZ új eljárásnak tekinti azt, hogy a közbeszerzés nyertese kaphasson működési
engedélyt, nem pedig fenntartó váltásnak vagy módosításnak, mint a saját cégünk esetében
történt.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ÁNTSZ részéről is volt kavarodás, értelmezési probléma, és nem is kis ideig. A szerződés
érvényességét és hatályosságát nem tudták jól értelmezni, így nem tudták, hogy mi van akkor, ha
mégsem kap a közbeszerzés nyertese működési engedélyt. Úgy vélték, hogy ez esetben az
önkormányzat sem végezhet a jövőben járóbeteg szakellátási tevékenységet. Ezeket a
félreértéseket telefonon és emailben is sikerült napjainkra tisztázni.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz :
Ebben a vonatkozásban az önkormányzattól nyilatkozatot kértek, aminek eleget is tett. Minden
szerződést jövőbeni hatállyal hoztak a képviselő-testület elé, éppen azért, hogy ha egy ilyen
helyzet áll elő, a működési engedély is elhúzódik, a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződése
érvényes legyen, és ne legyen az a helyzet, hogy nem szolgáltat senki Tiszavasváriban.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ÁNTSZ úgy gondolta, hogy ha bizonyos határidőre nem szerzi meg a nyertes ajánlattevő az
összes engedélyt, akkor gyakorlatilag a szolgáltatási jogosultság vész el, mind a nyertes fél
részéről, mind pedig az önkormányzat részéről.
Ráduly Zsolt képvisel :
Akkor, ha jól értelmezi, hogy ha lejárt volna a működési engedély december 20-án, akkor
onnantól kezdve nincs Tiszavasváriban egészségügyi szolgáltatás.
Badics Ildikó jegyz :
Mikor írásban megmagyarázták, még akkor is úgy gondolta az ÁNTSZ.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ez egy rendkívül bonyolult helyzet. Még az engedélyeztető hatóság sem találkozik ilyennel nap,
mint nap.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz :
Az OTH-nál ugyanezt végig kellett csinálni, mert ugyanez az értelmezési kérdés merült fel. A
kapacitás már az önkormányzatnál van, erre épül rá ez a működési engedélyezési eljárása a két
nyertes közbeszerző részéről.
Badics Ildikó jegyz :
Amikor visszakerült az önkormányzathoz a kapacitás, értesült róla az ÁNTSZ, és azt gondolták,
hogy innentől kezdve van egy hónapjuk, hogy hivatalból döntést hozzanak arról, hogy ki kap
működési engedélyt vagy ki nem.
Bakné Répási Ágnes képvisel :
Megkérdezte, hogy van egy nyertes közbeszerzése az önkormányzatnak, ami már háromnegyed
éve fut, most erre van valamilyen határidő, hogy meddig kell a működési engedélyeket
beszerezni, vagy akár ki is húzódhat egy évre is?
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
A közbeszerzési tanácsadótól azt az információt kapták, hogy nincs napra meghatározva mennyi
időn belül kell megtenni.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz :
Nyilvánvaló, ha az önkormányzat azt tapasztalná, hogy a szerződő felek nem tesznek meg
mindent, akkor ott már polgári jogi szabályok lépnek életbe, merthogy szerződésről van szó.
Mindkét nyertesnél folyamatban van az engedélyezési eljárás.
Bakné Répási Ágnes képvisel :
Felvetődött mind két bizottsági ülésen a jogász személye. Lehet tudni, hogy ki az?
Badics Ildikó jegyz :
Válaszul elmondta, hogy személyi dolgokat nem szoktak testületi ülésen megbeszélni.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
299/2017.(XII.21.) Kt. számú
határozata
(amely a. 29/2017.(XII.21.) 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:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője által az 1. számú
melléklet szerint beterjesztett 2017. évi módosított üzleti tervét elfogadja.
2. A Képviselő-testület a módosított üzleti terv alapján 35.272 eFt összegű működési
támogatást biztosít a Kft. részére 2017. évre. Ez az összeg 5.870 eFt összegű
többlettámogatást jelent a korábban a 227/2017.(IX.28.) Kt. számú határozattal
megállapított 20.712 eFt-os működési támogatás és a 270/2017.(XI.7.) Kt. számú
határozattal megállapított 8.690 eFt rendkívüli működési támogatás összegéhez képest.
3. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést az 5.870 eFt támogatás összegének
megfelelő előirányzat biztosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében.
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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.

Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
Aleváné Siteri Éva ügyvezető
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299/2017.(XII.21.) 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
Felel sség Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) képviseletében Aleváné Siteri Éva
ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételek mellett:
1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 299/2017.
(XII.21.) Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének
biztosítása céljából. 5.870 eFt összegű működési támogatást biztosít a 2017. évre
megállapított 29.402 eFt összegű támogatás mellett. A támogatást a Támogatott
alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel.
2. Felek rögzítik, hogy 2017. év eddig eltelt időszakában 29.402 eFt összegű működési
támogatásról kötöttek megállapodást. Ez a 227/2017.(IX.28.) Kt. számú határozattal
elfogadott 20.712.eFt összegű működési támogatás és a 270/2017.(XI.7.) Kt. számú
határozat alapján elfogadott 8.690 eFt összegű rendkívüli működési támogatás összege.
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 követő 5 napon belül egy
összegben történik a 3.pontban foglaltak teljesülését követően.
6. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2018. március 31. - ig használhatja fel, mellyel
legkésőbb 2018. május 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé.
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
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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
polgármester

Aleváné Siteri Éva
ügyvezet

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogató

Támogatott
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El terjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017.évi
költségvetésér l szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezet

Tárgy (4.np.):
El adó:
Témafelel s:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képvisel -testületének
35/2017.(XII.21.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésér l 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)
2.929.720.479 Ft költségvetési bevétellel
b)
3.271.893.962 Ft költségvetési kiadással
c)
342.173.483 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
159.891.643 Ft működési hiánnyal
cb)
182.281.840 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
480.499.415 Ft finanszírozási bevétellel
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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 4.036.034 Ft általános, 60.420.232 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, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3,
9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 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.
melléklete, 1. táj., 4. táj., 6. táj. és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 30. 31. 32. és 33.
melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2017. december 22-én lép hatályba.
Tiszavasvári, 2017. december 21.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyz

Kihirdetve: 2017. december 21.
Badics Ildikó
jegyz
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képvisel -testületének
az önkormányzat 2017 évi költségvetésér l szóló
6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2017.(XII.21.)
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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El terjesztés a településképi rendelet megalkotásáról
Badics Ildikó jegyz
Kovács Edina köztisztvisel

Tárgy (5.np.):
El adó:
Témafelel s:

Témafelel s szóbeli kiegészítése:
Kovács Edina témafelel s:
Kiegészítésként elmondta, hogy az előző napon érkezett meg egy vélemény a
Miniszterelnökségtől, ami kiosztásra került a testület részére. Ebben a tervezettel
kapcsolatban észrevételt és kifogást nem fogalmaztak meg. Az 1. melléklet kicserélése
szükséges, mivel véleményezésre nem az a térképi rész lett feltöltve a digitális egyeztetési
felületre, tehát nem azt véleményezték a szakhatóságok. A Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósága szerinti javaslat alapján még 1 melléklettel egészül ki a rendelet-tervezet, azaz a
9. melléklettel, ami a Nem telepíthető tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív
növényfajokat tartalmazza. Így a 9. mellékletre való tekintettel a rendelet-tervezet 16. § (3)
bekezdése és a 40. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az új és a meglévő utcák
fasorait, illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő vagy allergiakeltő pollenű,
termésű fafajok (pl. nyárak) nem telepíthetők, melyek listáját a 9. melléklet tartalmazza. A
kijelölt új fasorokat 8 méteres tőtávolsággal, előnevelt útsorfa minőséggel lehet telepíteni.”
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
rendelet-és a határozat-tervezet elfogadását.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete
A településkép védelmér l
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörében eljáró
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a
kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Partnerségi Egyeztetés Szabályairól
szóló 19/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete alapján bevont partnerek, Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.
(XI.28.) rendelet 4. számú melléklete 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében
illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli
el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása
1. § E rendelet célja Tiszavasvári épített környezetének megőrzése érdekében a helyi
építészeti és természeti értékvédelemmel, a reklámok és reklámhordozók elhelyezésével, a
településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos
szabályok megállapítása.
2. § (1) E rendelet hatálya Tiszavasvári közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre, aki (amely) a város közigazgatási területén építési tevékenységet
végez, és azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.
3. § E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott
településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel és a településkép
védelméről szóló törvényben meghatározott kiemelt területek figyelembevételével együtt kell
alkalmazni.
2. Értelmez rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában:
1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál
nagyobb mértékben nem korlátozott.
2. Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 2. § 1b. alpontjában
meghatározott fogalom
3. Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
4. Cégfelirat: Kereskedelmi és szolgáltató egység közterület felöli homlokzatán megjelenő,
az adott rendeltetési egység funkcióját, megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy
ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyét – tartalmazó tájékoztató szöveg és
ábra.
5. Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
6. Építési reklámháló: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28.) Korm. rendelet 1.
§ 19. pontja szerinti berendezés;
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7. Értékvédelmi dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely
tartalmazza az építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges
leírást és fotókat.
8. Értékvizsgálat: a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet szakmai
megalapozására szolgáló esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot tartalmazó
munkarész.
9. Helyi egyedi védettségű építmények: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak,
berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő
értékű elemei, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszakiipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos városkép megőrzése szempontjából
jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket,
esetenként a használat módját.
10. Helyi egyedi védettségű építmény közvetlen környezete: az az ingatlan, amelyen a helyi
egyedi védettségű építmény található.
11. Helyi védettségű építészeti érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett
építészeti érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges
vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését
eredményezi.
12. Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság,
az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó.
13. Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős
eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült
hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, vagy két felület között van
kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és
engedélyezett részét.
14. Látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett
építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép
kiterjedését szemléltető módon.
15. Más célú berendezés: a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a
reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát
16. Reklám elhelyezése: reklám közzététele, illetve reklámhordozó, reklámhordozót tartó
berendezés vagy más célú berendezés a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti
értelemben;
17. Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál
nagyobb mértékben korlátozott.
18. Új hozzátétel: az építészeti örökségvédelem alatt álló építmény kiegészítése, bővítése,
olyan épületrésszel, épület tartozékkal, amely korábban nem tartozott a védett
építményhez.
19. Védett terület: helyi, vagy magasabb szintű területi védelem alatt álló terület
20. Védett érték: helyi, vagy magasabb szintű egyedi védelem alatt álló építmény,
építményrész, épület, egyéb elem
21. Védett településszerkezet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcahálózat,
telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal.
22. Védett műtárgy: az önkormányzat által védetté nyilvánított műszaki alkotás, műtárgy –
különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés.
23. Védett növényzet: az önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely
fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez-kötődésénél
fogva védelemre érdemes.
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24. Védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes
vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános
esztétikai értékcsökkenést eredményez.
25. Vendéglátó terasz: olyan, legfeljebb 1 méter magasságig terjedő, függőleges határoló
elemekkel, vagy anélkül kialakított burkolt felületű terasz, amely nem téliesíthető.
26. Zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti
altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.

II. Fejezet
A helyi védelem
1. A helyi védelem célja, feladata
5. § (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő
építészeti értékeket helyi védelem alá helyezi.
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és
utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti
szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, közés műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása,
nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
2. A helyi védelem fajtái
6. § (1) A Képviselő-testület helyi területi védelem alá helyezi az 1. mellékletben
meghatározott területeket.
(2) A Képviselő-testület a helyi egyedi védelem alá helyezi a 2. mellékletben meghatározott
ingatlanokat, értékeket.
3. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
7. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes
vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a
polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor. A helyi építészeti
örökség feltárása és számbavétele elsősorban szakmai igények alapján történik, konkrétan
meghatározott területre vonatkozóan.
(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek a 3. melléklet szerint
tartalmaznia kell:
a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével
b) a védelem jellegével (védelmi fokozattal) kapcsolatos javaslatot és
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek a 4. melléklet szerint
tartalmaznia kell:
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a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi
védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
(4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó
felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(5) A helyi védelem alá helyezés értékvédelmi dokumentáció alapján, a Képviselő-testület
jóváhagyásával történik.
8. § A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:
a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,
b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
c) a kezdeményezőket,
d) az illetékes építésügyi hatóságot,
e) Tiszavasvári Város Önkormányzatát.
9. § (1) Az építészeti örökség szakmai szempontok szerinti feltárása során értékvédelmi
dokumentáció készül a védetté nyilvánítás megalapozására.
(2) A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését szakértők bevonásával a polgármester
végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat és az annak
alapján értékvédelmi dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) szükséges a (3)
bekezdésben foglaltak kivételével.
(3) A Képviselő-testület dokumentáció nélkül is dönthet a védetté nyilvánítás megtagadásáról,
ha a kezdeményezés nyilvánvalóan nem Tiszavasvári építészeti örökségének kiemelkedő
értékű elemére vonatkozik.
10. § (1) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról
a helyben szokásos módon 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban
értesíteni kell a 8. §-ban meghatározott érdekelteket.
(2) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 15 napon
belül írásban észrevételt tehetnek.
11. § (1) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell a
8. § szerint meghatározott érdekelteket, és a döntésről a helyben szokásos módon a döntés
napjától számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni.
12. § (1) A védelem megszűnik, ha
a) a helyi védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap, vagy
b) a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül, vagy
c) a képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
(2) Ha egy helyi egyedi védelem alatt álló érték védettsége megszűnik, annak közzétételével
egyidejűleg a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a helyi védelem törlését.
(3) A helyi védett épület, építmény, szobor bontása csak a védelem megszűnése vagy
megszüntetése után engedélyezhető.
(4) Helyi védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a
növényzet kipusztulása, visszafordíthatatlan betegség esetén, továbbá közvetlen élet- vagy
balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdekében engedélyezhető. A védett növényzet
kipusztulását kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni. A védett növényzet esetleges
pótlásáról a jegyző által meghatározottak szerint kell intézkedni.
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4. A védettséggel összefügg korlátozások, kötelezettségek
13. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége,
melynek költségei a tulajdonost terhelik.
(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő
használattal kell biztosítani.
(3) A helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges
bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot adó
jellegzetességei nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók.
(4) Helyi védettségű épülethez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény,
építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését,
hitelességét.
(5) A védett építészeti értéket lehetőség szerint eredeti állapotban kell megőrizni. Előnyben
kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító,
állagjavító, konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki
megoldásokat.
(6) Amennyiben az eredeti állapot megőrzése nem lehetséges, a védett építészeti értéket
anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel hitelesen és meghatározó módon érvényre
kell juttatni. Ennek során a tudományos és helyszíni kutatáson alapuló restaurátori
módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást előnyben kell
részesíteni.
(7) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül
előnyben kell részesíteni a védett építészeti értékek fennmaradását, érvényesülését szolgáló és
visszafordítható megoldásokat.
(8) Helyi védettségű építészeti örökségen és a helyi egyedi védettségű építmény közvetlen
környezetében hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve
a) az építményben lévő funkciókkal összefüggő cégtáblát, cégfeliratot vagy cégért,
b) az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy
jogerős engedély alapján végzett építési tevékenység időszakát, vagy
c) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét.
(9) A helyi védettségű épület jókarbantartása keretében nem végezhető olyan tevékenység,
amely a védett építészeti érték fizikai sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával, továbbá
a védett építészeti érték megjelenésének megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás
során a jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások alkalmazása és
kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.
(10) Helyi egyedi védettségű építmény teljes mértékben nem bontható el, kivéve, ha
a.) teljes műszaki avultság áll fenn, vagy
b.) teljes erkölcsi avultság áll fenn, vagy
c.) a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás
műszaki eszközökkel nem állítható helyre.
(11) Helyi egyedi védettségű építmény részlegesen akkor bontható, ha
a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem
hordoz,
b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá
helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.
(12) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk
megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők.
(13) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell
megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílás rendet és a nyílások
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osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését. A
belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek megőrzésével kell megoldani. A
védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a régi épület formálásával,
szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. A védett épületen/építményen
semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető szerkezet
közterületről is látható egysége és kivezetése a környezetébe nem illeszkedő, esetleg zavaró
módon nem helyezhető el. A helyi védett épületen tetőtér beépítés vagy emeletráépítés csak
akkor alkalmazható, ha ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati
értékek megőrizhetőek.
(14) A helyi védettségű építészeti örökség károsodása esetén a tulajdonosnak helyrehozatali
kötelezettsége van, különös tekintettel a helyi építészeti értékvédelmet megalapozó építészeti
részekre vonatkozóan.
(15) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy
megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le.
5. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
14. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az
önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza a településképi követelményekre vonatkozó
kormányrendeletben meghatározott adatokon túl:
a) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket,
b) fotódokumentációt,
c) építmény esetében a rendeltetését és használatának módját.
6. A helyi védelem alatt álló értékek megjelölése
15. § (1) A helyi egyedi védelem alá helyezett épület, építmény, szobor csak egységes
megjelenésű táblával jelölhető meg. A tábla mérete 30x20 cm, amelynek a védelem tárgya
mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Tiszavasvári Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete helyi védelem alá helyezte ……. évben. A tábla anyaga kő, fém vagy fa.
(2) Helyi védett növényzetet annak közvetlen környezetében elhelyezett 30x20 cm táblán kell
megjelölni, melyen a növény magyar és latin nevét is fel kell tüntetni.
(3) A tábla elhelyezése – esetleges pótlása – az önkormányzat feladata.
(4) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.
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III. fejezet
Településképi követelmények
1. Közterületekre vonatkozó területi el írások
16. § (1) A településközponti közterületen vendéglátóipari terasz kialakításakor a következő
előírások alkalmazandóak:
a) a vendéglátóipari teraszon lévő bútor, berendezés stílusában, anyagában és színezésében
illeszkedjen a környezethez, könnyen tisztítható és mozgatható, valamint biztonságos legyen,
b) a napellenző szerkezet ernyőjének legalsó pontja 2,20 méternél alacsonyabban nem lehet
és nem nyúlhat ki a gyalogos sáv fölé,
c) a napellenző és esővédő szerkezet textilhatású anyagból és natúr színben lehetséges. A
szerkezet lelógó, függőleges részén legfeljebb 30 cm magasságú cégfelirat helyezhető el,
d) a terasz zárttá nem tehető, sem egy, sem több oldalról; továbbá sem ideiglenesen sem
véglegesen le nem zárható.
(2) A városkép helyi karakterének megőrzése érdekében a környezettől idegen formai,
szerkezeti megoldások nem alkalmazhatók. A kiemelt útvonalak – Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca, Kabay János utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Vasvári Pál utca
településközpont és Egység utca közti szakasza - mentén az utcabútorok, köztéri
berendezések csak egységes megjelenéssel, színezéssel helyezhetők ki.
(3) Az új és a meglévő utcák fasorait, illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő vagy
allergiakeltő pollenű, termésű fafajok (pl. nyárak) nem telepíthetők, melyek listáját a 9.
melléklet tartalmazza. A kijelölt új fasorokat 8 méteres tőtávolsággal, előnevelt útsorfa
minőséggel lehet telepíteni.
(4) Invazív fafajok alkotta fasorok esetén gondoskodni kell a fasor egyedeinek fokozatos
cseréjéről.
(5) Az újonnan kialakított közterületi parkolókat csak szilárd (aszfalt, kő vagy beton)
burkolattal lehet megépíteni. A parkolóhelyek minden esetben csak a közforgalom számára
nyitottan alakíthatóak ki.
(6) Közterületen e rendelet 44. § (1) bekezdésében meghatározott építmény, berendezés,
köztárgy csak településképi bejelentési eljárás alapján helyezhető el.
2. A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, m tárgyak
elhelyezésének szabályai
17. § (1) A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a mezőgazdasági
besorolású területek, kivéve a védett területrészeket.
(2) Helyi értékvédelmi területen, kisvárosias karakterű telepszerű beépítésű területen,
valamint újonnan beépítésre kerülő lakóterületeken a villamos közép- és kisfeszültségű,
valamint közvilágítási hálózatok és távközlési hálózat létesítésekor, illetve rekonstrukciójakor
földkábelen, vagy alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.
(3) Meglévő légkábel-vezeték esetén lehetőség szerint a közvilágítási és a távközlési
szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.
(4) Épületre szerelt antennatartó szerkezet településképet zavaró módon nem helyezhető el.
(5) Önálló antennatartó szerkezet (torony) Tiszavasvári belterületén nem helyezhető el.
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3. Reklámokra és egyéb m szaki berendezésekre vonatkozó el írások
18. § (1) Tiszavasvári teljes közigazgatási területén kizárólag e rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben és technológiával tehető közzé
reklám, helyezhető el reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fent reklámhordozót tartó
berendezés.
(2) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem
változtathatja meg hátrányosan.
(3) Tiszavasvári közterületein, közterületről látható magánterületen:
a) reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként
kizárólag utcabútor használható,
b) az információs célú tábla mérete legfeljebb 2,2 m magas lehet, és egyoldali felülete nem
haladhatja meg a 2 m²-t.
(4) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a
tulajdonos nevét és címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a
feliratot haladéktalanul módosítani kell.
(5) Totemoszlop, 10 méternél magasabb szabadon álló oszlop (pylon) csak üzemanyagtöltő
állomások és 500 m²-nél nagyobb kereskedelmi egységek esetében helyezhető el.
(6) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem
helyezhető el.
(7) Épületek tetőzetén reklámfelület nem alakítható ki.
(8) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.
(9) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán 50 méteren belül további
reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem
használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű
reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.
(10) Közvilágítási berendezésen, egyéb közműberendezésen, hírközlési oszlopon csak
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz helyezhető el.
(11) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó
hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.
(12) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.
(13) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló
berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó
berendezésként nem alkalmazható.
19. § Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozótartó berendezés a helyi és országos
védelem alatt álló területeken.
20. § (1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő
közérdekű információ közlésére létesíthető:
a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk,
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk,
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos
tájékoztatás nyújtása,
d) idegenforgalmi és közlekedési információk,
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.
(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám
közzétételére, felületének legalább egyharmada az (1) bekezdés szerinti közérdekű
információt kell, tartalmazzon.
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(3) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete
hasznosítható reklámcélra.
21. § (1) Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények
Tiszavasvári közterületein:
a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön,
b) plexi vagy biztonsági üveg mögött,
c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben,
d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön,
e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális
célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem
vertikálisan nem helyezhető el.
(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére
szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Tiszavasvári
Város Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk
közzétételére jogosult.
22. § (1) Tiszavasvári közigazgatási területén a közművelődési intézmény közművelődési célú
hirdetőoszlop használatára jogosult.
(2) A közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a
közművelődési hirdetőoszlop létesítését.
4. Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és tájékoztatási célú táblák elhelyezése
23. § (1) Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és címtáblák
a) önálló bejárattal rendelkező üzletek esetén üzletenként az üzlet homlokzatain legfeljebb 11 db cégtábla, címtábla, cégfelirat és cégér,
aa) saroktelek esetén az ingatlannal érintett két közterület irányába legfeljebb 2-2 db cégtábla
és 1-1- db cégér helyezhető el,
b) csak homlokzati felületen vagy arra merőlegesen helyezhetőek el, az épület építészeti
részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival összhangban,
c) kiterjedésük egyenként nem haladhatja meg az 1 m²-t, és összességében nem lehet
nagyobb, mint a homlokzat 5%-a,
d) épületek homlokzatain épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak.
(2) Az épületek homlokzatfelületein csak vonalszerű fényfeliratot helyezhető el.
(3) Az önálló világító betűkkel megvalósuló cégér kialakításánál a kábeleket a falon belül,
vagy takartan kell vezetni.
(4) Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és címtáblák homlokzatonként az elhelyezési magasság, a
betűnagyság és a színvilág egymáshoz illeszkedően alakítandóak ki az épület homlokzati
kialakításának figyelembe vételével.
(5) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3 m, magassága 1 m, vastagsága 15 cm lehet.
(6) Üzlethelyiségenként legfeljebb két egyedi tájékoztató mobil tábla helyezhető el a
közterületen, legfeljebb 75 cm széles és 150 cm magas kialakítással, a gyalogosforgalmat nem
akadályozó módon.
(7) Amennyiben egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, az épülethomlokzat részét
képező kirakatportálok, nyílászárók üvegezésére kívülről, vagy belülről elhelyezett
fóliadekoráció, reklám mérete nem haladhatja meg az adott portálfelület méretének 50 %-át.
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(8) Tilos az épület homlokzatát árubemutatás céljából igénybe venni vagy annak 4 m2-nél
nagyobb felületét eltakarni. A homlokzat takarásának minősül a kinyitható ajtószárnyakon,
ablakszárnyakon, azokra szerelt rácson történő árubemutatás vagy reklámcélú igénybevétel is.
24. § (1) Kültéri világító berendezések úgy alakítandók ki, hogy azok a fényt a talaj felé
sugározzák. Egyéb ferde megvilágítású berendezés csak élet-és vagyonbiztonsági szempontok
figyelembevételével alakítható ki.
(2) Talajszintbe épített fényvisszaverő berendezés csak akkor építhető, ha annak fényét a
megvilágított építmény teljes mértékben elnyeli.
5. A helyi területi védelem területi- és egyedi építészeti követelmények
25. § Az 1. mellékletben lehatárolt területen a településképet meghatározó:
a) beépítés szintszáma új beépítés esetén a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően,
legfeljebb földszint + 1 emelet + padlástér lehetséges.
b) kerítéskialakításnak e rendelet egyéb előírásai hiányában az utcafronton max. 60 cm
lábazattal és legfeljebb 1,80 m magassággal, áttört kivitelben kell történnie,
c) tetőforma a új beépítés esetén magastető minimálisan 30° maximálisan
45° tetőhajlásszöggel létesíthetők, ez alól kivételt képezhetnek a társasházak, közintézmények,
gazdasági épületek.
26. § (1) Az 1. mellékletben megjelölt helyi területi védelemmel érintett területen vagy
elemen a településkép védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett építmény
építőanyagaként a helyi védelemmel össze nem egyeztethető anyaghasználat nem
megengedett, különösen:
a) ipari fémlemezfedés,
b) hullámpala,
c) bitumenes zsindelyfedés,
d) műanyag hullámlemez.
(2) A tetőhéjazat a meglévővel azonos módon vörös égetett agyag, mázatlan cserépfedés
megengedett. Meglévő palafedés cseréje, felújítása esetén a meglévővel azonos anyagú,
méretű, színű fedésre kell törekedni. A héjazat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle
fedés helyezhető el.
(3) A nyílászárók szerkezeti átalakítása, vagy cseréje esetén a meglévővel azonos anyagú,
kiosztású, méretű, formájú, tagolású, színű nyílászárók helyezhetők el.
(4) Nem helyezhető el műszaki berendezés homlokzaton közterületről látható módon.
27. § (1) Az 1. mellékletben megjelölt területeken az épület tetőzetének kialakítása, átépítése
során lapostető nem megengedett.
(2) Hangsúlyos tetőfelépítmény helyreállítása, átépítése (pl. torony) csak az eredeti állapot
visszaállításával lehetséges, amelyet korabeli fotóval, képpel, leírással, rajzzal vagy tervvel
kell igazolni.
(3) Az 1. mellékletben megjelölt területeken az épületek színezésében rikító színek használata
tilos.
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6. A helyi védett egyedi értékekre vonatkozó építészeti követelmények
28. § (1) A helyi egyedi védettségű építmény építészeti értékét eredeti építőanyagában, de
legalább az eredetivel azonos anyaghasználattal kell megőrizni.
(2) Helyi egyedi védettségű építmény bővítése vagy az ingatlanon új építmény elhelyezése
során az eredeti építészeti érték anyaghasználatától, színétől el lehet térni, de az eredeti és új
részeknek harmonikus egységet kell alkotniuk az épületegyüttes karakterével, építészeti
értékeivel.
29. § (1) Helyi egyedi védettségű építmény tömegét eredeti állapotának megfelelő formában
és méretben kell megtartani.
(2) Helyi egyedi védettségű építményre emeletráépítés nem megengedett.
(3) Helyi egyedi védettségű építmények tetőtér beépítése csak az eredeti jellemzők –
tetőhajlásszög, gerincmagasság – megtartása mellett, egyszintesen alakítható ki.
(4) Eredeti építmény bővítése, átalakítása, új építmény elhelyezése a védett építészeti érték
érvényesülését nem csökkentheti, a tömegformálása és homlokzati kialakítása a korabeli
állapot ismétlésével vagy analógiák alapján is kialakítható.
30. § (1) Helyi védettségű építészeti érték homlokzatait eredeti állapotuknak megfelelően kell
megtartani anyaghasználatában és látványában egyaránt.
(2) Az eredeti nyílászárókat elsősorban javítani kell, amennyiben állapotát tekintve ez nem
lehetséges az eredeti formával és anyaghasználattal megegyező nyílászáróra kell kicserélni.
Üzletek kirakatánál az eredetitől formában és anyaghasználatban eltérő új szerkezet is
beépíthető, ha annak építészeti minősége összhangban áll az épület építészeti értékeivel.
(3) Amennyiben az eredeti homlokzat-architektúra olyan mértékben károsodott, hogy az teljes
terjedelmében hitelesen nem állítható helyre, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező
építész terve alapján a hiányzó részek az eredeti stílusnak megfelelően pótolhatók.
(4) Az építményben lévő funkciókkal összefüggő reklám vagy cégér a homlokzaton az arra
kialakított helyre tehető. Amennyiben a homlokzaton ilyen hely nem került kialakításra,
reklám vagy cégér úgy helyezhető el, hogy építészeti tagozatot ne takarjon és az elhelyezéssel
a homlokzat harmonikus egysége biztosított legyen.
(5) Helyi védettségű építészeti érték jelentős bővítése esetén az új építmény homlokzata
korunk építészeti eszközeivel alakítható, anyaghasználatban, színben, formai megoldásokban,
amennyiben az a helyi védettségű építészeti értékkel összhangban áll.
31. § (1) Helyi védettségű építészeti örökség telkén az értékes táj- és kertépítészeti
alkotásokat (például kerítés, támfal, tereplépcső, kerti pavilon, medence filagória) meg kell
őrizni.
(2) Az új kertépítészeti megoldások kialakítása a helyi védettségű építészeti örökség
kiemelését szolgáló, azzal harmonikus egységet alkotó megoldásokkal valósítható meg.
(3) Helyi védettségű építészeti örökség telkén az értékes növényzetet meg kell tartani, szükség
esetén annak pótlásával.
(4) Új növényzet telepítése az eredeti kertépítészeti megoldások helyreállításával történhet.
(5) Műemléki környezetben csak tájhonos növényzet telepíthető.
32. § Helyi védettségű építészeti örökségen vagy annak közvetlen környezetében új
képzőművészeti alkotás csak a védett építészeti érték megfelelő érvényesülésének sérelme
nélkül helyezhető el.
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33. § (1) A helyi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését:
a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását,
d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését
az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és
helyreállítani.
(2) Ha a helyi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredeti
eltérő megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított
részt is magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során azt
a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt
következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti
elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg formaelemeinek
alkalmazásával kell helyreállítani.
(3) Helyi védelem alá helyezett épülethomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfelületet – a
vízelvezető rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni
és fenntartani.
34. § Helyi védelemmel érintett építményben új funkció betöltése esetén az eredeti alaprajzi
elrendezéstől el lehet térni, de a különleges építészeti értéket képező belsőépítészeti alkotást
az eredeti helyén kell megőrizni.
7. A településkép szempontjából meghatározó területi építészeti követelmények
35. § (1) A településképet meghatározó kerítés kialakításnak –a) az utcafronton max. 60 cm
lábazattal és legfeljebb 1,80 m magassággal, áttört kivitelben
b) az oldalkerti és hátsókerti telekhatáron lábazat nélkül, legfeljebb 1,80 m magassággal és
tömör kivitelben is készülhet.
(2) Az utcai kerítésen legfeljebb 2 db, egyenként legfeljebb 3,0 m szélességű, vagy 1 db
legfeljebb 5,0 méter szélességű gépkocsi behajtást biztosító kapu, és legfeljebb 2 db,
egyenként legfeljebb 1,5 m szélességű személykapu létesíthető.
(3) A sportpályák biztonsági kerítései az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is
készülhetnek.
(4) A településképet meghatározó tetőforma a magastető, ez alól kivételt képezhetnek a
társasházak, közintézmények, gazdasági és ipari épületek, továbbá azon épületek, amelyeken
sajátos használatuk miatt magastető kialakítás nem lehetséges.
(5) A tetőhéjazatnál rikító, kirívó színek, mázas cserépfedés nem alkalmazható. A tetőhéjazat
anyaga illeszkedjen a környezetében lévő épületek tetőhéjazatához. A héjazat cseréje esetén
egy tetőfelületen csak egyféle fedés helyezhető el.
(6) Tetőtérbeépítés esetén utcai homlokzaton csak tetősíkban elhelyezett tetőablak létesíthető.
(7) Műszaki berendezés utcai homlokzaton nem helyezhető el.
(8) Lakóterületen fém- és műanyagszerkezetű kerti építmény, egyéb melléképítmény nem
helyezhető el.
36. § Gazdasági és ipari területen:
a) a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1db, legalább 16-18 cm törzsátmérőjű fa
ültetendő.
b) A minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése
kötelező. Az elő-, oldal- és hátsókertben a szabályozási terv szerint védő zöldsávot kell
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kialakítani (kötelező fásítás). A terület zöldfelületének (háromszintű növényzet és a kötelező
fásítás) tervezésénél a területre jellemző őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.
c) kerítés az utcafronton max. 60 cm lábazattal, áttört kivitelben max. 2,20 m magassággal
létesíthető. Az oldalkerti és hátsókerti telekhatáron lábazat nélkül, legfeljebb 2,20 m
magassággal és tömör kivitelben is készülhet, ha ennek vagyon- vagy környezetvédelmi oka
van.
37. § Ipari területen:
a) a minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése
kötelező,
b) ha telken belüli építményelhelyezés miatt fák kivágása szükséges, a kivágott fák pótlásáról
telken belül, vagy az ipari területen belül kell gondoskodni.
c) az övezet közlekedési területein legalább egyoldali fasor telepítendő,
d) a fafajok kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a levegőszennyezést tűrő fafajokat,
e) a teher- és személygépjárművek fogadása, parkolása – kivéve rakodás, rövid idejű
várakozás - csak az ingatlanon belül történhet.
38. § Mezőgazdasági területen csak ideiglenes, lábazat nélküli kerítés legfeljebb 1,8 méter
magasságban, áttört (legfeljebb 100 mm átmérőjű acél vagy fa oszlopokra feszített drótfonat)
kivitelben létesíthető a beépíthető és kialakítható legkisebb telekméret esetén, amennyiben
annak legkisebb szélessége meghaladja az 50 m-t.
8. A településképi szempontból meghatározó egyedi építészeti követelmények
39. § (1) Az épületek homlokzatának színezésekor rikító, kirívó színek nem alkalmazható. A
homlokzat eredetitől eltérő színnel történő részleges festése nem megengedett.
(2) A kialakult beépítésű területeken új épületek a szűkebb környezet karakteréhez nem
illeszkedő építészeti kompozícióval, tömegképzéssel, homlokzati architektúrával nem
helyezhetők el. Anyaghasználat, homlokzati színválasztás a meglévő építészeti értékektől
eltérő nem lehet. A magastetők tetőhéjalásnál műanyag hullámlemez, hullámpala, bitumenes
zsindelyfedés, ipari fémlemezfedés, valamint rikító, kirívó színek nem alkalmazhatók.
(3) A védett településszerkezet területén fő rendeltetésű épületként csak magastetős épület
létesíthető minimálisan 30°, maximálisan 45° tetőhajlásszöggel.
(4) Égéstermék homlokzaton történő kivezetése nem engedhető meg.
(5) Amennyiben egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, tilos az üvegfelületek 50%-ot
meghaladó felületének befóliázása, erős, rikító színek, minták alkalmazása.
9. Zöldfelületek kialakítására vonatkozó el írások
településképi szempontból
40. § (1) A szomszéd telek kerítése vagy a telekhatáron lévő épület fala csak a szomszédos
ingatlan tulajdonosainak – az esetleges feltételeket is tartalmazó – írásbeli hozzájárulásával
futtatható be kúszónövénnyel.
(2) Az új és a meglévő utcák fasorait, illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő vagy
allergiakeltő pollenű, termésű fafajok (pl. nyárak) nem telepíthetők, melyek listáját a 9.
melléklet tartalmazza. A kijelölt új fasorokat 8 méteres tőtávolsággal, előnevelt útsorfa
minőséggel lehet telepíteni.
(3) Invazív fafajok alkotta fasorok esetén gondoskodni kell a fasor egyedeinek fokozatos
cseréjéről.
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(4) A szomszéd telkének határától - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira,
növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az alábbi távolságokra ültethető:
a) 3 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1 méterre,
b) fa a növekedési jellemzőitől függően
ba) alacsony termetű, gyenge növekedésű, legfeljebb 6 m magasságig nevelt fák esetében
legalább 2 m-re,
bb) közepes termetű, legfeljebb 12 m magasságig nevelt fák esetében legalább 3 m-re,
bc) magas termetű terebélyes fák (pl.: gyümölcsfák) esetében legalább 6 méterre,
c) 3 méternél magasabbra nevelt sövényt a szomszéd telkének határától legalább 1,5 méterre.
(5) Épületektől mért ültetési távolságok:
a) 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor esetében legalább 2,0 m,
b) 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa esetében legalább 3,0
m,
c) egyéb, 4 métertől magasabbra növő, terebélyes fák épülettől legalább 5,0 m, kivéve a d.)
pontban foglaltakat,
d) diófa, gesztenyefa legalább 7,0 m.
IV. fejezet
Településkép-érvényesítési eszközök
1. Településképi véleményezési eljárás
41. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni
a) új építmény építésére,
b) meglévő építmény településképet érintő (közterületről látható) átalakítására, bővítésére
irányuló építési, összevont, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően.
2. A településképi véleményezés szempontjai
42. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki
dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, városképet nem
zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését
segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a
véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e az e
rendeletben foglalt előírásoknak.
(3) A településképi véleményezési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez címzett 5.
melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával indul.
(4) A településképi véleményezési eljárás részletes vizsgálati szempontjai:
a) a tervezett beépítés megfelel-e a hatályos településrendezési eszközök előírásainak,
b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve
kilátását,
c) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel
kapcsolatos előírásokat és elvárásokat,
d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével
és használatának sajátosságaival,
e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
f) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak városképi megjelenése megfelelő-e,
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g) a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az
építmény városképi szempontból előnyösebb megjelenését,
h) meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás,
emeletráépítés illeszkedik-e az adott épület struktúrájához, valamint a meglévő utcaképbe,
i) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
j) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának,
műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és
reklámhordozók kialakítását.
43. § A véleményezés lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció, mely a
településképi követelményekre vonatkozó kormányrendeletben meghatározottakon túl az
alábbiakat tartalmazza:
a) fotódokumentációt a tervezési területről,
b) utcakép ábrázolását, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
c) látványtervet.
3. A településképi bejelentési eljárás
44. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi építési engedély nélkül
végezhető tevékenységekre:
a) építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a
csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik,
b) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
c) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény
építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
d) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
e) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
f) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint
bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3
térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,
g) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
h) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt
mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
i) emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
j) kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő,
jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt
felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
k) mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
l) napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és
pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése,
m) építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése,
n) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert
nem haladja meg.
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o) minden olyan építménynek nem minősülő, de huzamos emberi tartózkodásra alkalmas
mobil eszköz (konténer, lakókocsi, sátor stb.), 30 napot meghaladó időtartamra terjedő és
valamilyen emberi tevékenység céljára (raktározás, árusítás) szolgáló letelepítése esetében,
p) amikor a településrendezési eszköz a szabályozással érintett terület sajátosságai alapján
előírja;
q) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a külön jogszabályban foglalt
követelmények érvényesítése érdekében,
r) közterületi építmények elhelyezése esetén.
45. § A településképi bejelentési kötelezettség nem terjed ki:
a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenységre, és
b) a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközökre.
4. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai
46. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez címzett 6.
melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával indul. A bejelentéshez a 7. számú melléklet
szerinti tartalmú dokumentációt kell mellékelni papíralapon. A bejelentési dokumentációt a 8.
mellékletben meghatározottak szerint, a megértéshez szükséges méretarányban, a főbb
alaprajzi és magassági méretek feltüntetésével kell készíteni.
(2) Egy ingatlanon végzendő, több bejelentés köteles munka esetén a bejelentések
összevonhatók.
(3) Amennyiben a tervezett tevékenységre több, eltérő tartalmú településképi bejelentést
tesznek, úgy a tevékenység megkezdése előtt a bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy melyik
bejelentési dokumentáció szerint kívánja a kivitelezést folytatni.
47. § A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést, cégtáblát, cégért,
üzletfeliratot vagy rendeltetésváltoztatást kikötéssel vagy a nélkül tudomásul veszi, vagy
megtiltja, melyről a bejelentőt a határozat megküldésével értesíti.
48. § (1) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés a közléstől számított
legfeljebb egy évig érvényes.
(2) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés érvényességi idejének lejárta
előtt az érvényesség meghosszabbítása legfeljebb egy alkalommal kérhető, ha a tervezett
tevékenység műszaki tartalma vagy a településképi követelmények nem változott meg.
(3) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés érvényességi idejének lejártát
követően, vagy ha a tervezett tevékenység műszaki tartalma megváltozik, a tevékenyég
végzéséhez a településképi bejelentést ismételten be kell nyújtani.
(4) A tevékenység tudomásulvételéről szóló döntés érvényességi idején belül megkezdett, de
az érvényesség lejártának időpontjában befejezetlen tevékenység esetén a polgármester a
megvalósult tevékenység készültségének figyelembevételével a szükséges továbbépítési
munkákról, vagy az eredeti állapot helyreállításáról településképi kötelezési eljárás keretében
dönt.
(5) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés jogosultjának a tevékenység
elkészültét írásban a polgármesternek be kell jelentenie.
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5. A településképi kötelezési eljárás szabályai
49. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le a településképi bejelentési
kötelezettség:
a) elmulasztása,
b) településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása,
c) településképi bejelentési eljárásban hozott döntés részleges végrehajtása esetén.
(2) Kérelemre induló eljárásnál a kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát képező
ingatlan pontos címét és a bejelentés indoklását, valamint a bejelentő nevét, értesítési címét és
egyéb elérhetőségét (e-mail, telefon).
(3) Hivatalból történő eljárás esetén az észlelést követő munkanapon a polgármester
megindítja az eljárást, melyről értesíti az ingatlan tulajdonosát.
6. A településképi bírság esetkörei és mértéke, behajtásának módja
50. § (1) A településképi kötelezettség megszegése, végre nem hajtása esetén a kötelezett
településképi bírsággal sújtható.
(2) A Képviselő-testület a településképi bírság kiszabásánál az alábbiakat mérlegeli:
a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával,
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny
mértékét,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) a jogsértő állapot időtartamát,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
(3) A településképi bírság kiszabása arányos a mulasztással okozott jogsértő magatartás
következményeivel, illetve a jogkövető magatartás megszegésének súlyával.
51. § A településképi bírság összegének megállapítása érdekében az alábbiak az irányadóak:
a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén egyszeri legfeljebb 100.000
forint,
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén egyszeri legfeljebb 200.000
forint,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés
mértékétől függően egyszeri legalább 100.000 forint, legfeljebb 200.000 forint,
d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább
10.000 forint, legfeljebb 200.000 forint.
52. § A településképi bírság behajtásának határidejét és módját a Képviselő-testület
határozatában kell meghatározni.
V. fejezet
Záró rendelkezések
1. Hatályba léptet rendelkezések
53. § (1) E rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti
a) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi értékvédelemről szóló
14/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete.
b) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az egyes területek helyi
jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 31/2007. (XI.29.) önkormányzati
rendelete.
(3) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásoknál kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2017. december 21.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyz

Kihirdetve: 2017. december 22.

Badics Ildikó
jegyz
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
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TELEPÜLÉSKÉPI MEGHATÁROZÓ TERÜLET:
A védett településszerkezet határa: Vasvári Pál utca – Bartók utca – Zrínyi utca – Hősök utca –
Arany János utca – Kossuth utca – Bocskai utca – Köztársaság utca – Mártírok útja – Dr. Lévai
Sándor utca – Adria utca – Vágóhíd utca által határolt terület.

Településkép szempontjából meghatározó terület
Településkép szempontjából meghatározó terület
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Helyi Egyedi Védelem
A

B

Ingatlan címe

hrsz.

1.

Hősök utca 2.

3039/2

2.

Ady Endre utca 8.

2866

●

üzlet épület
Térségi Szolgáltató
Ház épülete

3.

Dózsa György utca
43.

3368

●

lakóépület

4.

Vasvári Pál utca 87.

820

●

5.

Báthori utca 2.

3

●

6.

Garami Ernő utca 4.

2861

●

7.

Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca 52.

240

●

Kornis Kastély
épülete
Kabay János
szülőháza
volt református
Gyülekezeti terem
lakó- és gazdasági
épület

Petőfi utca 1.

2439,
0163,
0164,
2443

●

Erdőterület,
Szovjet obeliszk,

8.

C
Védelmi fokozat
Bizonyo
Teljes Részleges
s elemek
●

D
érték
megnevezése

9.

Városháza tér

10

●

10.

Petőfi u.

3198

●

Trianoni emlékmű,
honfoglalás
emlékmű, I.
világháborús
emlékmű,
56-os emlékmű,
Pongrácz Gergely
mellszobra
Dessewffy
síremlék

506

●

zsidótemető

993

●

Vasvári Pál szobor
Kabay János
mellszobra,
Kisszántói Pethe
Feren mellszobra,
Vasvári Pál
mellszobra,
salétromfőző üst,
szabadtéri
kemence
Szovjet hősi
emlékmű

12.

Egység u. –
Nagybecskerek u.
Március 15. tér

13.

Sőrés sétány

2873/2

●

14.

Petőfi utcai temető

3198

●

11.

90

15.

Szabadság tér

19

●

16.

Ady Endre utca 8.
(Szentmihály tér)

2866

●

17.

Erdő u.

2464

●

18.

Attila tér

32

●
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Szögi Lajos
emlékmű
Szent Mihály
pecsétje
Dessewffy
uradalmi magtár
emlékmű

a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
ADATLAP
érték helyi védelem alá helyezéséhez
védelemre
megnevezése:

javasolt

védelemre javasolt
helyrajzi száma1:

érték

érték

címe,

védelem
jellegével
(védelmi
fokozattal) kapcsolatos javaslat:
védelemmel kapcsolatos
rövid indokolása:

javaslat

kezdeményező neve:
(szervezet esetén megnevezése)
kezdeményező lakcíme:
(szervezet esetén székhelye)

(dátum)

1

(aláírás)

Területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével.
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
ADATLAP
helyi védelem megszüntetéséhez
védett érték megnevezése:

védett érték címe, helyrajzi száma2:

védelem törlésével kapcsolatos
javaslat rövid indokolása:

kezdeményező neve:
(szervezet esetén megnevezése)
kezdeményező lakcíme:
(szervezet esetén székhelye)

(dátum)

2

(aláírás)

Területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével.
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
NYOMTATVÁNY3
településképi véleményezési eljárás kérelmezéséhez
építtető vagy kérelmező neve:

építtető vagy kérelmező lakcíme:
(szervezet esetén székhelye)
tervezett és véleményezésre kért
építési tevékenység:
a tervezett építési tevékenység helye
és a telek helyrajzi száma:
a tervezett építési tevékenység
tárgya és rövid leírása:
a felelős tervező4 neve:

tervezési jogosultság száma:

tervező értesítési címe, telefonszáma
és e-mail címe:
ÉTDR azonosító:

a tervezett építési tevékenységgel
kapcsolatos előzmények:
amennyiben a tervezés szerzői jogot
érint, úgy a korábbi tervező neve:

(dátum)

3
4

(aláírás)

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Az a személy aki a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan tervezési jogosultsággal rendelkezik.
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
NYOMTATVÁNY5
településképi bejelentési eljáráshoz
bejelentő neve:
bejelentő telefonszáma:
bejelentő lakcíme:
(szervezet esetén székhelye)
tervezett tevékenység:

a tervezett építési tevékenység helye
és a telek helyrajzi száma:
a
tevékenység
elvégzésének
tervezett időtartama:
(tervezett kezdete és befejezése)
a felelős tervező6 neve:
tervezési jogosultság száma:
tervező értesítési címe, telefonszáma
és e-mail címe:
a
bejelentéssel
kapcsolatos
előzmények:
amennyiben a tervezés szerzői jogot
érint, úgy a korábbi tervező neve:
a beadott dokumentációrészek megnevezése: (a kérelem tárgyának megfelelően)
a. műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról
b. helyszínrajz a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével
c. alaprajz
d. homlokzat
e. utcaképi vázlat
f. színterv
g. látványterv
h. egyéb:

Dátum:

5
6

Aláírás:

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Amennyiben a dokumentáció készítője tervező.
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
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Utcakép
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Látványterv

Homlokzatrajz
és színterv

meglévő épület utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület
színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
tetőhéjalás cseréje, kivéve a homlokzatfelület meglévővel
azonos színnel történő újrafestése és a meglévő héjazat
visszaépítése
meglévő épület homlokzatán, tetőzetén nyílászáró méretének,
anyagának, osztásának megváltoztatása
meglévő épület homlokzatán, tetőzetén új nyílászáró beépítése
meglévő, helyi védelem alatt álló épületen nyílászáró cseréje
az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető
építése, árnyékoló elhelyezése, meglévő átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása
az épület homlokzatán erkély, loggia beépítése, meglévő
beépítés átalakítása
meglévő épület homlokzatán, kerítésen, vagy önálló
tartószerkezeten hirdetési célú berendezés elhelyezése,
cégfelirat vagy reklámfelirat létesítése, meglévő átalakítása,
megváltoztatása
áru- és pénzautomata elhelyezése, ha meglévő építmény
homlokzatán kerül elhelyezésre, vagy önálló építményként
kerül elhelyezésre
ünnephez köthető időszak kivételével kereskedelmi,
vendéglátó rendeltetésű épület (pavilon, kioszk) építése,
bővítése, ha közterületről látható, és mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2
alapterületet, kivéve a rendezvényeket kiszolgáló, legfeljebb 8
napig fennálló új épület építését
közterület vagy magánút felőli telekhatáron, továbbá
közterületi vagy magánút felőli telekhatáron álló kerítés
hiányában a közterületi vagy magánút felőli telekhatártól
számított 10 méteren belül kerítés építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, kivéve a kerítés meglévővel azonos
színnel történő újrafestése, vagy azonos anyaggal történő
helyreállítása, pótlása, ha az építési tevékenység során a
kerítés geometriája nem változik meg
új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló)
égéstermék elvezető kémény építése, átalakítása, melynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg

Alaprajz

Közterületr l vagy magánútról látható településképi
bejelentési eljárás köteles tevékenység

M szaki leírás

A településképi bejelentési dokumentáció tartalma

●

●

a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
A településképi bejelentési dokumentáció egyes munkarészeinek tartalmi követelményei
1. Műszaki leírás
Szöveges dokumentum, mely ismerteti
1.1. a meglévő és a tervezett építményre, reklámfelületre vonatkozó, a tervlapok tartalmát
kiegészítő információkat,
1.2. a településképi bejelentési eljárást megelőző, azzal összefüggő egyeztetések,
engedélyek tartalmát.
2. Alaprajz
Az építmény szempontjából meghatározó, a tervezett tevékenységgel érintett szint(ek)
rajza, melyen ábrázolni kell
2.1. az építmény kontúrját,
2.2. az építmény kontúrján kívül megjelenő előtetőt, előlépcsőt, és egyéb szerkezeteket,
2.3. kerítés esetén a pillérek, kapuk méretét, helyét, a kapuk nyitásirányát.
3. Homlokzatrajz és színterv
Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló rajz, amely tartalmazza
3.1. az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a
nyílásokat, rácsokat, korlátokat, hirdetési célú berendezéseket, antennákat, cégtáblákat,
esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőket, díszítőelemeket, lépcsőket.
3.2. az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét,
3.3. az egyes homlokzati felületek színskála szerinti színkódját vagy a termék pontos
beazonosíthatóságát lehetővé tevő színmeghatározást.
4. Utcakép
A környezetbe illesztés bemutatására a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos
(legalább 2-2) telken lévő építmények utcai nézetének rajza vagy fotódokumentáció.
5. Látványterv
Az építmény tervezett kialakítását bemutató axonometrikus, illetve perspektivikus
ábrázolás, vagy fotómontázs.
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a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
Nem telepíthet tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növényfajok













































fehér akác (Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima)
keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia)
zöld juhar (Acer negundo)
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
kései meggy (Prubus serotina)
kanadai nyár (Populus x canadensis)
nyugati ostorfa (Cetis occidentalis)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora)
bíbor nebáncsvirág (Impatiens grandiflora)
japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.)
magas aranyvessző (Solidago gigantea)
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)
közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca)
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiflora)
arany ribiszke (Ribes aureum)
adventív szőlőfajok (Vitis –hibridek)
vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)
süntök (Echinocystis lobata)
észak-amerikai őszirózsák (Aster spp.)
magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata)
vadcsicsóka (Helianthus tuberosus s.l.)
olasz szerbtövis (Xanthium strumaium subsp. italicum)
amerikai karmazsinbogyó/amerikai alkörmös (Phytholacca americana)
kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös (Phytholacca esculenta)
japán komló (Humulus japonicus)
átoktüske (Cenchrus incertus)
nem hazai tündérrózsa fajok
kanadai átokhínár (Elodea canadensis)
aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár (Elodea nuttallii)
moszatpáfrányfajok (Azolla mexicana, Azolla filiculoides)
borfa/tengerparti seprűcserje (Baccharis halimifolia)
karolinai tündérhínár Cabomba caroliniana)
közönséges vizijácint (Eichhornia crassipes)
perzsa medvetalp (Heracleum persicum)
kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)
Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi)
hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)
nagy fodros-átokhínár (Lagarosiphon major)
nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora)
sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)
sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus)
közönséges süllőhínár (Myriophyllum aquaticum)
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felemáslevelő süllőhínár (Myriophyllum heterophyllum)
keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus)
ördögfarok keserűfű (Persicaria perfoliata)
kudzu nyílgyökér (Pueraria montana)
aligátorfű (Alternanthera philoxeroides)
óriásrebarbara (Gunnera tinctoria)
tollborzfű (Pennisetum setaceum)
japán gázlófű (Microstegium vimineum)
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A településkép védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet indokolása:
1. Általános indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján
önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletben állapítsa meg a településképi
követelményeket, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a
településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra
vonatkozó részletes szabályokat, azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött
– építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz
köti, azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint
egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és
reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, a
településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit,
a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és
reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett
eltéréseket, a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát,
megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit.
1.- 3. § - hoz
A rendelet célját, hatályát és alkalmazását írja le.
4. § - hoz
Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
5. § - hoz
A helyi védelem célját és feladatát fogalmazza meg.
6. § - hoz
A helyi védelem két fajtáját mutatja be az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint.
7. – 12. § - hoz
A helyi védelem alá helyezés és a megszüntetés szabályait részletezi.
13. § - hoz
A védettséggel összefüggő korlátozásokat és kötelezettségeket fogalmazza meg.
14. § - hoz
Azt írja le, hogy a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásának mit kell tartalmaznia.
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15. § - hoz
A helyi védelem alatt álló értékek megjelölésének rendjét írja le.
16. § - hoz
A közterületekre vonatkozó területi előírásokat tartalmazza.
17. § - hoz
A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak
elhelyezésének szabályait foglalja magában.
18. – 22. § - hoz
A reklámokra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.
23. – 24. § - hoz
A cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és tájékoztatási célú táblák elhelyezésének a módját írja
elő.
25. – 27. § - hoz
A helyi területi védelem területi-és egyedi építészeti követelményeit taglalja.
28. – 34. § - hoz
A helyi védett egyedi értékekre vonatkozó építészeti követelményeket részletezi.
35. – 38. § - hoz
A településkép szempontjából meghatározó területi építészeti követelményeket foglalja
magában általánosságban és a különböző területeken.
39. § - hoz
A településkép szempontjából meghatározó egyedi építészeti követelményeket írja le.
40. § - hoz
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírásokat tartalmazza a településkép szempontjából.
41. § - hoz
Azt fogalmazza meg, hogy mely esetekben kell településképi véleményezési eljárást
lefolytatni.
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42. – 43. § - hoz
A településképi véleményezés szempontjait tartalmazza, valamint azt, hogy a véleményezés
lefolytatásához miket kell benyújtania az ügyfélnek.
44. – 45. § - hoz
Azt írja le, hogy a településképi bejelentési eljárást mely építési engedély nélkül végezhető
tevékenységeknél kell lefolytatni, valamint azt, hogy milyen esetekre nem terjed ki a
bejelentési kötelezettség.
46. – 48. § - hoz
A településképi bejelentési eljárást részletes szabályait tartalmazza.
49. § - hoz
A településképi kötelezési eljárás részletes szabályait fogalmazza meg.
50. – 52. § - hoz
A településképi bírság esetköreit és mértékét, valamint a behajtásának módját írja elő.
53. § - hoz
A rendelet hatályba léptetésről és az azzal egy időben szükséges hatályon kívül helyezésről
rendelkezik.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
300/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21. §-a
alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. A beérkezett szakmai véleményeket megismerte, azok tartalmát elfogadja.
2. A Településképi Arculati Kézikönyvet e határozat mellékletének megfelelő
tartalommal alkotja meg.
Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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El terjesztés a köztisztvisel k javadalmazási helyzetér l
Badics Ildikó jegyz
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztvisel

Tárgy (6.np.):
El adó:
Témafelel s:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
37/2017(XII.22.) önkormányzati rendelete
A köztisztvisel k javadalmazásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)- (4) bekezdésében valamint Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet 1.22 és az 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében
illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével- a következőket rendeli
el:
1.§
A Képviselő-testület a köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít
illetménykiegészítés mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletménye 10%-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletménye 10 %-a.
2. §
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
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meg.

Az

Tiszavasvári, 2017. december 21.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyz

A rendelet kihirdetve: 2017. december 22.
Badics Ildikó
jegyz

A köztisztvisel k javadalmazási helyzetér l önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-a 2018. január 01.
hatályba lépéssel lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletben
egységesen, valamennyi felsőfokú-, és középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre
illetménykiegészítést állapíthat meg, melyet a helyi önkormányzati képviselő-testület 10-10%ban határoz meg a törvény által biztosított 30% és 20% illetménykiegészítéshez képest.

2. Részletes indokolás
1-2.§ -hoz
Felsőfokú-, és középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést
állapít meg, továbbá a szabályozás hatályba lépését tartalmazza.
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Tárgy (7.np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a 2018. évi bels ellen rzési tervr l
Dr. Fülöp Erik polgármester
Nagyné Dályai Katalin köztisztvisel

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Tárgy (8.np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés Tiszavasvári Város
költségvetése
megalkotásáig
gazdálkodásról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezet

Önkormányzata
végrehajtandó

2018. évi
átmeneti

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
rendelet-tervezet elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
38/2017.(XII.22.) önkormányzati
rendelete
a 2018. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó
átmeneti gazdálkodásról
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 l) 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 és a Szociális és Humán Bizottság
véleményének kikérésével a 2018. évi költségvetése megállapításáig a következőket rendeli
el:
1.§.
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza Tiszavasvári Város Önkormányzatát és költségvetési
szerveit, hogy a 2018. évi költségvetés hatálybalépésének napjáig:
a.) bevételeiket folytatólagosan beszedjék, illetve működési kiadásaikat a 2017. évi kiadások
előirányzatain belül időarányosan teljesítsék.
b.) az intézmények finanszírozása a c.) és d.) pontokban leírtak figyelmen kívül hagyása
mellett legfeljebb a 2017. évi önkormányzati támogatás időarányos részarányának
figyelembevételével történjen meg.
c.) a folyamatban lévő pályázatokat, beruházási, felújítási feladatokat a szerződések szerinti
ütemezések szerint teljesítsék.
d.) a Tiszavasvári Város Önkormányzata által megkötött feladatellátási szerződések esetében
kifizetéseket a szerződésben foglaltak szerint teljesítsék.
e.) a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges az a.)-c.) pontokba nem tartozó
működési és felhalmozási kiadásokról a polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke véleményének kikérése mellett 10.000 eFt erejéig dönthet. Ezen túl e célra a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérése mellett további 20.000 eFt összeg erejéig
dönthet.
f.) támogatások, pénzeszközátadások jogcímen a d.) pontban foglaltak kivételével kifizetés
kizárólag a polgármester engedélyével történhet, az adott szervezetre vonatkozó, 2017. évi
előirányzat időarányos részét meg nem haladó összegben.
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2.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2018. év január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési
rendelet hatálybalépéséig kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2017. december 21.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyz

Kihirdetve: 2017. december 22.

Badics Ildikó
jegyz
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A 2018. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló
38/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet indoklása
1. Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján amennyiben az önkormányzat a költségvetési rendeletet tárgyév január
1-ig nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat.

Részletes indoklás
1. §-hoz
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése várhatóan 2018. január hónapjában kerül
elfogadásra, ezért a folyamatos működés, az intézmények finanszírozása, a fejlesztési
feladatok határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges e rendeletet megalkotni.
2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről illetve alkalmazásának végső időpontjáról rendelkezik.
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Tárgy (9.np.):
El terjesztés a 1-2-16-4400-0373-1 számú kölcsönszerz dés alapján
biztosított hitelkeret fel nem használt részér l történ lemondásról
El adó:
Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelel s:
Berbécs Ibolya köztisztvisel
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Sz ke Zoltán képvisel :
Nem konkrétan a hitelkeret lemondásával kapcsolatban, hanem a fűtéskorszerűsítéssel
kapcsolatosan kérdezte meg, hogy azóta működik-e zavartalanul a fűtés? Mivel olyan
információk jutottak el hozzá, hogy egyfajta nyomásvesztés lépett fel a felújítás után.
Badics Ildikó jegyz :
Válaszul elmondta, hogyha nagy gond lenne, azt az intézményvezető jelezné. A B épületben
és a konyhánál jelezték, hogy nyomásvesztés van, ezzel megkeresték a kivitelezőt. Azt a
választ adta, hogy ez nem a beruházásból eredő, hanem az ottani meglévő régi rendszerrel
kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban adott tájékoztatást, hogy a karbantartóknak mit célszerű
csinálni. Ezt meg is küldték az intézmény vezetőjének is.
Kovács Edina köztisztvisel :
Elmondta, hogy Erdős és Társa megnézte az új rendszert, azon hibát nem találtak. Ez a
nyomásvesztés, ami felmerült, a réig rendszer hibája, de ennek a további vizsgálatát megbízás
nélkül ők nem végzik el. Az intézményvezetőt megkérték, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Badics Ildikó jegyz :
Az intézménynek folyamatos szerződése van gázszerelővel.
Bakné Répási Ágnes képvisel :
Megkérdezte, hogy amikor az új rendszer kiépítésre került, akkor meg lett nézve, hogy a régi
rendszerrel kompatibilis-e?
Badics Ildikó jegyz :
Válaszul elmondta, hogy úgy lett kialakítva a rendszer, hogy működő képes legyen, a
gáztervezőnek ezeket tudnia kell.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK
302/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
Az 1-2-16-4400-0373-1 számú kölcsönszerz dés alapján biztosított hitelkeret fel nem
használt részér l történ lemondás (Kornisné Központ kazán)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kornisné Központ Vasvári Pál
utca 87. szám alatt lévő kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer
korszerűsítése” elnevezésű projekt kiadásai fedezetének biztosítására szolgáló 1-2-16-44000373-1 számú hitelkerettel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Kinyilatkozza, hogy az 1-2-16-4400-0373-1 számú kölcsönszerződés alapján
biztosított 40.000.000 Ft összegű hitelkeret eddig fel nem használt 29.304.410 Ft
összegű részének további rendelkezésre tartásáról 2017. december 22. napjával
lemond
2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tegyen intézkedést az OTP Bank Nyrt.-nél a
29.304.410 Ft összegű hitelkeret rendelkezésre tartásának érdekében.
3. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt.
kezdeményezi az 1. pontban említett kölcsönszerződés módosítását, és az kizárólag a
törlesztőrészletet és a futamidőt érinti, a módosított kölcsönszerződést külön
Képviselő-testületi döntés nélkül aláírja, melyről tájékoztatást ad utólag a Képviselőtestület részére.
4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP
Bank Nyrt. nyíregyházi igazgatósága képviselőit.

Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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El terjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal
a Tiszavasvári Járási Hivatal használatában lév önkormányzati
épületre kötött üzemeltetési szerz dés 2. sz. módosításának
jóváhagyásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztvisel

Tárgy (10.np.):

El adó:
Témafelel s:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
303/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a Tiszavasvári Járási Hivatal
használatában lév önkormányzati épületre kötött Üzemeltetési szerz dés 2. sz.
módosításának jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Tiszavasvári Járási Hivatal és az Önkormányzat által
közösen használt a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti épület üzemeltetésére a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal kötött Üzemeltetési szerződés módosítását a
határozat mellékletét képező „Üzemeltetési szerződés 2. számú módosításában” foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat mellékletét
képező Szerződés módosítás aláírására.
Határid : 2017. december 31.

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
Badics Ildikó jegyző
265

303/2017.(XII.21.)Kt. számú határozat melléklete
Ügyiratszám: SZ/171/00801-…………/2017.
Ü Z E M E LT E T É S I S Z E R Z

DÉS

2. számú módosítása
Mely létrejött egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata (Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., Adószám:
15732468-2-15, KSH statisztikai számjel: 15732468-8411-321-15) Képviseli: Dr. Fülöp Erik Sándor
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., Adószám:
15404761-2-15, KSH statisztikai számjel: 15404761-8411-325-15) Képviseli: Badics Ildikó jegyző
(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
harmadrészről a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.,
Adószám: 15789374-2-15, KSH statisztikai számjel: 15789374-8411-312-15) Képviseli: Román
István kormánymegbízott (a továbbiakban: Kormányhivatal),
együttesen Felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Az Önkormányzat tulajdonában (tulajdoni hányad: 3813/3882-ed), valamint a Magyar Állam

tulajdonában (tulajdoni hányad: 69/3882) lévő Tiszavasvári 1679/1. helyrajzi számú, a valóságban
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatti, a Járási Hivatal és az Önkormányzat által közösen
használt épület üzemeltetésére a 2012. október 30. napján megkötött és a 2013. április 17. napján
módosított üzemeltetési szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
2. Az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának III. Költségek viselése, elszámolás 3. és 5.,

valamint 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. A Kormányhivatal az üzemeltetési költségekhez az alábbi elvek szerint járul hozzá a havi
továbbszámlázás során:
-

fűtés: 522,49 m2 használt alapterület arányában,
elektromos áram: létszám arányában,
víz- és csatornadíj: létszám arányában,
hulladékszállítás és eszközbérlet: létszám arányában,
takarítás: a használt alapterület arányában,
őrzés-védelem és távfelügyelet: használt alapterület arányában,
épület-és ingóbiztosítás: használt terület arányában,
tisztítószerek és egyéb higiéniai termékek: a használt alapterület arányában,
egyéb felmerülő ingatlan karbantartáshoz kapcsolódó eseti és folyamatos költségek +
karbantartó munkabére és járuléka: létszám arányában,
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- gépek, berendezések, készülékek (pl. tűzoltó készülék) karbantartásához kapcsolódó
folyamatos költségek: használt alapterület arányában,
- gépek, berendezések, készülékek karbantartásához kapcsolódó eseti költségek: használat %nak arányában
- egyéb költségek (pl.: dugulás elhárítás): létszám arányában (a Járási Hivatal által használt
épületrészeket, valamint a működését érintően)
- egyedi igény költségei (Járási Hivatal általános javításon túlmutató igénye)
5.

A Felek elfogadják a létszám arányosítás esetén a Kormányhivatal részére átadott
épületrészekben biztosított munkaállomások számának a 26 főt és a Polgármesteri Hivatal
létszámának a 39 főt.

6. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkaideje: 8 üzemóra, a Kormányhivatalban dolgozók
munkaideje 8,8 üzemóra. A rendkívüli munkavégzésről, illetve a munkaidő változásról a
szerződő felek soron kívül írásban tájékoztatják egymást, a megállapodásban rögzített
kapcsolattartókon keresztül.
3. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának III. Költségek

viselése, elszámolás 7. pontját hatályon kívül helyezik.
4. Az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának III. Költségek viselése, elszámolás 8.

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. Felek megállapodnak abban, hogy a Kormányhivatal az 1. sz. melléklet szerint 2018. január
01. napjától havonta továbbszámlázással fizeti meg az üzemeltetési költségeket a
Polgármesteri Hivatal részére. A havonta felmerült üzemeltetési költségeket, valamint
egyidejűleg a közüzemi szolgáltatók esetleges éves elszámoló számlái alapján keletkezett
többletfizetési vagy további fizetési kötelezettséget egy számlában kell szerepeltetni az 1.
számú melléklet szerinti arányosítás figyelembe vételével.
A Kormányhivatal felé történő továbbszámlázás során mellékelni kell a közműszolgáltatók,
illetőleg a biztosító által kibocsátott és megfizetett számlák másolatát, egyéb bizonylatok
másolatát, valamint a közüzemi szolgáltatók esetleges éves elszámoló számláinak másolatait."
5. Az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának III. Költségek viselése, elszámolás 9.

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9.

A Kormányhivatal a számla ellenértékét a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással

egyenlíti ki a Polgármesteri Hivatal OTP Bank által vezetett 11744144-15732468 számú bankszámlájára.
6. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának III. Költségek

viselése, elszámolás 10. pontját, 14. pontját, valamint a 15. pontját hatályon kívül helyezik.
7. Az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának VI. Záró és vegyes rendelkezések 3.

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. A Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a Megállapodásból eredő feladatokat egyeztetik és
gondoskodnak a végrehajtással kapcsolatos döntések előkészítéséről:
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Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kijelölt kapcsolattartók:
Neve:
Girus András
Beosztása:
Osztályvezet
Elérhetősége:
30/380-80-64
Kormányhivatal által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Mónusné dr. Kiss Katalin
Jászai János
Nagyidainé Kelemen Éva
Beosztása: Osztályvezet
helyette
Jogi és Perképviseleti
Gazdálkodási
Osztály
F osztály

F osztályvezet
Jogi és Koordinációs

F osztályvezet Pénzügyi

és

F osztály

Elérhetősége:
42/599-316
42/599-339

42/599-360

A Felek megállapodnak a kapcsolattartás elektronikus címéről:
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről:
tvonkph@tiszavasvari.hu és girus.andras@tiszavasvari.hu
Kormányhivatal részéről:
monusne.katalin@szabolcs.gov.hu,jaszai.janos@szabolcs.gov.hu,nagyidaine.eva@szabolcs.gov.h
u,
8. Az üzemeltetési szerz dés 1. számú módosításának 1. számú melléklete helyébe jelen

szerz dés 1. számú melléklete lép.
Jelen szerződés módosítás az aláírása napján lép hatályba, de rendelkezéseit a Felek 2018. január 01.
napjától rendelik alkalmazni.
Az üzemeltetési szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben
maradnak. Az alapszerződés az 1. számú és a 2. számú módosítással együtt érvényes.
A Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
Jelen szerződés módosítás 8 eredeti példányban készült, amelyből a Feleket négy-négy példány illeti
meg.
Tiszavasvári, ………………..
………………..

Nyíregyháza,

Dr. Fülöp Erik Sándor
polgármester

Román István
kormánymegbízott
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Tiszavasvári, . ………………..
_________________________
Badics Ildikó
jegyz
1.

számú melléklet

megosztandó
Tiszavasvári, Városház tér 4.

Számlázás

522,49 m2

(arányosítás) alapja

Fűtés / gáz díj

%

költségek alapja

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

Villamosenergia díja

létszám (26/65)

40 %

közüzemi számla
közüzemi számla

Víz- és csatornadíj

létszám (26/65)

40 %

közüzemi számla

Hulladékszállítás

létszám (26/65)

40 %

közüzemi számla

Takarítás

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

Tisztítószerek

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

rzés-védelem

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

Ingatlan biztosítás

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

takarító bérjegyzéke
számla
portás bérjegyzéke
biztosítási díjbekér
számla

Gépek, berendezések, készülékek
karbantartásához

kapcsolódó

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

folyamatos költségek
számla

Gépek, berendezések, készülékek
karbantartásához kapcsolódó eseti

m2 (522,49/1622,82)

32,20%

költségek
Egyéb

felmerül

karbantartáshoz
szolgáltatáshoz
eseti/folyamatos

számla

ingatlan
és

egyéb
kapcsolódó

költségek

létszám (26/65)

40 %

+

karbantartó munkabére és járuléka
számla
Járási Hivatal egyedi karbantartási
igénye

-
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100%

Tárgy: (11.np):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. saját t ke pozíciójának ismételt javításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztvisel

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2
tartózkodással, ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a
határozat-tervezet elfogadásában.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
304/2017.(XII.21.) Kt. számú
határozata
(amely a 30/2017.(XII.21.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját t ke
pozíciójának ismételt javításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának ismételt 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 2017. évre vonatkozóan 3.000 eFt összegű támogatást nyújt.
2. Felkéri a polgármestert, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendeletében az 1. pontban szereplő támogatás előirányzatának
biztosítására tegyen intézkedést.
3. Támogatás folyósításának határideje 2018. március 31.
4. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy amennyiben az 1. pontban
említett támogatás összegének megfelelő kiadási előirányzat Tiszavasvári Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletébe biztosításra kerül, úgy a határozat
mellékletében szereplő megállapodást írják alá.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.
Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
Aleváné Siteri Éva ügyvezető
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304/2017.(XII.21.) 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 Felel sség Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) képviseletében
Aleváné Siteri Éva ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 304/2017.
(XII.21.) Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogatott részére 2017. évre vonatkozóan, kizárólag
a Kft. saját tőke pozíciója helyreállítása céljából ismételten 3.000.000 Ft összeg
támogatást biztosít. Támogatott úgy kezelje, hogy a saját tőke pozíció javítása ilyen
összegben megvalósuljon.
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 követően a Támogatott 11600006-00000000-67732160 számú pénzforgalmi
számlájára történő átutalással legkésőbb 2018. március 31. napjáig.
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.
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7. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott
nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
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
polgármester

Aleváné Siteri Éva
ügyvezet

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogató

Támogatott
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El terjesztés a TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerz désének
módosításáról, valamint a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási
szerz dés módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezet

Tárgy: (12np.):
El adó:
Témafelel s:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3
tartózkodással, ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a
határozat-tervezet elfogadásában.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
305/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
(mely egyben a TIVESZ Kft. 27/2017. (XII.21.) számú határozata)
A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerz désének módosításáról, a Rojkó-Med Kft-vel
kötött feladat-ellátási szerz dés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási
szerz désének módosításáról, a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerz dés
módosításáról” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
I.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
mint közszolgáltatásért felelős szerv –
kezdeményezi a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – vel
kötött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 220/2017. (IX.28.)
Kt. számú határozatával jóváhagyott közszolgáltatási szerz dést módosító
okirat közös megegyezéssel történ megszüntetését, a határozat 1. mellékletét
képező megszüntető okirat alapján.

II. Tiszavasvári Város Önkormányzata mint közszolgáltatásért felelős szerv – kezdeményezi
a Rojkó-Med Kft. – vel kötött - a Képviselő-testülete 220/2017. (IX.28.) Kt. számú
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határozat 2. mellékleteként jóváhagyott - szerződés közös megegyezéssel történ
megszüntetését, a határozat 2. mellékletében foglalt megszüntető okirat alapján:
III. 1 Tiszavasvári Város Önkormányzata
mint közszolgáltatásért felelős szerv kezdeményezi a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – vel kötött 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 szerz dés módosítását, a határozat 3. melléklete szerinti
tartalommal.
A módosító okirat hatályba lépésének id pontja a Tiszavasvári járóbeteg ellátás
szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás
eredményeként
- a szakorvosi és fogászati nem szakorvosi rész tekintetében: a ROJKÓ-MED Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.-vel kötött - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
305/2017. (XII.21.) Kt. számú határozata 4. mellékleteként elfogadott - feladat-ellátási
szerz dés hatályba lépését megel z nap, ……………………… (fordulónap) azaz a
ROJKÓ-MED Kft. által, a járóbeteg szakellátás szakorvosi és fogászati nem szakorvosi
feladatellátáshoz szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a megkötött
finanszírozási szerz dés kezd id pontját megel z nap,
- a nem szakorvosi részen belül a fizioterápia feladatellátás tekintetében: a
Rehabilitációs Team Kft.-vel kötött - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 220/2017. (IX.28.) Kt. számú határozata 3. mellékleteként elfogadott - feladatellátási szerz dés hatályba lépését megel z nap, ……………………… (fordulónap)
azaz
a Rehabilitációs Team Kft. által, a járóbeteg szakellátás nem szakorvosi
feladatellátáson belül a fizioterápia (19 óra fizikoterápia,7 óra gyógytorna) nem szakorvosi
feladatainak ellátásához szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a megkötött
finanszírozási szerz dés kezd id pontját megel z nap.
III.2. A TIVESZ Kft. döntéshozó szerveként hozzájárul a közszolgáltatási szerz dés
jelen határozat III.1. pontban foglaltak szerinti módosításához.
III.3. A közszolgáltatásért felel s szervként, valamint a TIVESZ Kft. döntéshozó
szerveként elfogadja a jelen határozat 3. mellékletében foglalt TIVESZ Kft. alapellátási –
véd n i, és iskola-egészségügyi – feladatok, valamint egyéb tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerz dést módosító okiratot.
IV. Dönt arról, hogy a járóbeteg – szakorvosi és fogászati nem szakorvosi - feladatellátást
jelen határozat 4. mellékletében foglalt feladat-ellátási szerz dés alapján kívánja
biztosítani, azzal, hogy elfogadja a jelen határozat 4. mellékletét képező feladat-ellátási
szerződést.
V.1. Felkéri a polgármestert a szerz dések aláírására.
V.2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közbeszerzési szakért t, a
TIVESZ Kft. ügyvezetőjét, Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét, valamint a Rehabilitációs Team
Kft. ügyvezet jét.
Határid : azonnal,
esedékességkor

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, valamint a Rojkó-Med Kft-vel
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló 305/2017. (XII.21.) Kt. számú határozathoz

MEGSZÜNTET

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. (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:
I. El zmények:
I.1 Tiszavasvári Város Önkormányzata a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem
szakorvosi ellátást, valamint az alapellátás keretében az iskola-egészségügyi
tevékenységet és véd n i ellátást a Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete
205/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, a 2014. július 31. napján kelt
közszolgáltatási szerz dés alapján a 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 m köd
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 ajánlattev a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558
Ófehértó Besenyődi u. 11.)
I.2. 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:
„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
szerz dést az alábbiak szerint módosítja:
A módosító okirat hatályba lépésének id pontjától a TIVESZ Kft. csak az alapellátási –
véd n i, és iskola-egészségügyi – feladatokat, valamint egyéb tevékenységet látja el.”
II. 1 Felek kijelentik, hogy közöttük közszolgáltatási szerződést módosító okirat jött létre
2017. október 2. napján - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 220/2017.
(IX.28.) Kt számú határozata alapján.
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II. 2 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés II.1 pontjában meghatározott közszolgáltatási
szerz dést módosító okiratot jelen okirattal, közös megegyezéssel – Tiszavasvári Város
Önkormányzat Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének
módosításáról, a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló
…/2017. (XII.21.) Kt. számú határozata alapján – 2017. …………. napjával megszüntetik.
III. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott jogviszony tekintetében
egymással teljes körűen elszámoltak, és az igénybevételi szerződésből kifolyólag semmilyen
további követelésük egymással szemben nem áll fenn.
IV. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
V. Jelen megszüntető okirat 4 példányban készült, melyet a felek külön-külön elolvastak,
megértettek, és mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2017. ……………………

…………………………………………
……………………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
dr. Fülöp Erik
polgármester

TIVESZ Kft.
képviseletében
Aleváné Siteri Éva
ügyvezet
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2. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, valamint a Rojkó-Med Kft-vel
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló 305/2017. (XII.21.) Kt. számú határozathoz

MEGSZÜNTET

OKIRAT

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester)
másrészről a ROJKÓ-Med Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó, Besenyődi u. 11. szám,
képviseli: dr. Rojkó László ügyvezető) a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon
és helyen az alábbi feltételekkel:
I. El zmények:
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 m köd
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 ajánlattev a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558
Ófehértó Besenyődi u. 11.)
II. 1 Felek kijelentik, hogy közöttük feladat-ellátási szerz dés jött létre 2017. október 2.
napján - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 220/2017. (IX.28.) Kt
számú határozata alapján - a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és fogászati nem
szakorvosi feladatainak megvalósítása vonatkozásában.
II. 2 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés II.1 pontjában meghatározott feladat-ellátási
szerz dést jelen okirattal, közös megegyezéssel – Tiszavasvári Város Önkormányzat
Képviselő-testülete „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, a RojkóMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló …/2017. (XII.21.) Kt.
számú határozata alapján – 2017. …………. napjával megszüntetik.
III. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott jogviszony tekintetében
egymással teljes körűen elszámoltak, és az igénybevételi szerződésből kifolyólag semmilyen
további követelésük egymással szemben nem áll fenn.
IV. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
V. Jelen megszüntető okirat 4 példányban készült, melyet a felek külön-külön elolvastak,
megértettek, és mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2017. ……………………
…………………………………………
……………………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Rojkó-Med Kft.
képviseletében
képviseletében
dr. Fülöp Erik
dr. Rojkó László
polgármester
ügyvezet
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3. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, valamint a Rojkó-Med Kft-vel
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló 305/2017. (XII.21.) Kt. számú határozathoz (TIVESZ Kft.
Közszolgáltatási szerződés módosítása)

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ DÉST 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 lév gazdasági társaság, (a
továbbiakban együtt: Szerződő felek)
a között a következők szerint:
I.
El zmények:
Tiszavasvári Város Önkormányzata a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi
ellátást, valamint az alapellátás keretében az iskola-egészségügyi tevékenységet és
véd n i ellátást a Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014.
(VIII.18.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, a 2014. július 31. napján kelt
közszolgáltatási szerz dés 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
szerz dést az alábbiak szerint módosítja:
A módosító okirat hatályba lépésének id pontjától a TIVESZ Kft. csak az alapellátási –
véd n i, és iskola-egészségügyi – feladatokat, valamint egyéb tevékenységet látja el.”
II.1. Szerz d felek tekintettel jelen szerz dés I.) pontjában foglaltakra tekintettel a
járóbeteg szakellátást és nem szakorvosi ellátás, valamint az alapellátás keretében az iskolaegészségügyi tevékenységet és védőnői ellátás biztosítására a Szerz d felek között a
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott, 2014. július 31. napján kelt közszolgáltatási szerz dés I.
Bevezet 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 véd n i feladatellátást biztosító ingatlan vagyont, mint egészségügyi
célt szolgáló ingatlant
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- 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 része, valamint az Ügyeleti Rendel
elhelyezésére szolgáló, 8 helyiségb l álló, összesen 94.06 m2 nagyságú része Szolgáltató ingyenes használatába adja.”
II.2. Szerz d felek tekintettel jelen szerz dés I.) pontjában foglaltakra tekintettel a
járóbeteg szakellátást és nem szakorvosi ellátás, valamint az alapellátás keretében az iskolaegészségügyi tevékenységet és védőnői ellátás biztosítására a Szerz d felek között a
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott, 2014. július 31. napján kelt közszolgáltatási szerz dés III.
Szerz dés tárgya megjelölés szövegrészt az alábbiak szerint módosítják:
„III. A SZERZ DÉS TÁRGYA
A Szerz d 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.

-

Véd n i 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 szerz dés jelen módosítással nem érintett
részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
IV.1. Jelen közszolgáltatási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képvisel -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.
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IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
IV.3. Jelen szerz dés hatályba lépésének napja:
IV.3.1. a szakorvosi és fogászati nem szakorvosi rész tekintetében: a ROJKÓ-MED
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel kötött - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete …./2017. (XII.21.) Kt. számú határozata ... mellékleteként elfogadott - feladatellátási szerz dés hatályba lépését megel z nap, ……………………… (fordulónap)
azaz a ROJKÓ-MED Kft. által, a járóbeteg szakellátás szakorvosi és fogászati nem
szakorvosi feladatellátáshoz szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a
megkötött finanszírozási szerz dés kezd id pontját megel z nap,
IV.3.2. a nem szakorvosi részen belül a fizioterápia feladatellátás tekintetében: a
Rehabilitációs Team Kft.-vel kötött - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete …./2017. (XII.21.) Kt. számú határozata ... mellékleteként elfogadott - feladatellátási szerz dés hatályba lépését megel z nap, ……………………… (fordulónap)
azaz
a Rehabilitációs Team Kft. által, a járóbeteg szakellátás nem szakorvosi
feladatellátáson belül a fizioterápia (19 óra fizikoterápia,7 óra gyógytorna) nem szakorvosi
feladatainak ellátásához szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a megkötött
finanszírozási szerz dés kezd id pontját megel z nap.
Tiszavasvári, 2017. ………………………

…………………………………
Aleváné Siteri Éva
TIVESZ Kft.
ügyvezet

……………………………….
Dr. Fülöp Erik
Tiszavasvári Város Önkormányzata
polgármester
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4. melléklet „A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, valamint a Rojkó-Med Kft-vel
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló 305/2017. (XII.21.) Kt. számú határozathoz

FELADATELLÁTÁSI SZERZ DÉS
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 és fogászati nem 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 m köd
szakorvosi és nem szakorvosi ellátások vonatkozásában közbeszerzési eljárást ír ki,
melynek eredményes és érvényes lefolytatását követően feladatellátási 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 ajánlattev 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 szerz dést. 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.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 220/2017. (IX.28.) Kt. számú
határozatával elfogadott feladat-ellátási szerződést a felek ……………………… napján
megszüntették. Jelen szerződést a Képviselő-testület a „közszolgáltatási szerződésének
módosításáról, vagyonkezelési szerződés megszűntetéséről, valamint a járóbeteg szakellátás
biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról”…./2017. (XII.22.) 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 m ködési engedélyében szerepl , e pontban felsorolt feladatellátáshoz tartozó
kapacitással – tiszavasvári járóbeteg szakellátással kapcsolatos közszolgáltatási
kötelezettséget, …..……. (a járóbeteg szakellátás szakorvosi és fogászati nem szakorvosi
feladatellátáshoz szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a megkötött
finanszírozási szerz dés kezd id pontjával) 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-n gyógyászat 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.) B rgyógyászat 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 nem szakorvosi óra.
Ennek megfelelően a jelen pontban megjelölt járóbeteg szakellátási – szakorvosi -kapacitások
vonatkozásában a feladatellátásért felelős 2017. október 1. 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
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2/6. további szakvizsgával rendelkező orvos foglalkoztatása szakvizsgák száma: 3 f
2. A szerz dés id tartama: a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi
ellátásainak közbeszerzésére kiírt – Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestületének „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 követ en, a
feladatellátáshoz szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a
finanszírozási szerz dés megkötése id pontjától, azaz …... ……. napjától (a
járóbeteg szakellátás szakorvosi és fogászati nem szakorvosi feladatellátáshoz
szükséges joger s m ködési engedély megszerzése és a megkötött finanszírozási
szerz dés kezd id pontjával) 2021. ………... napjáig tartó, határozott id re
szól.
3.Átvev 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.) 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-n gyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
e.) Fül-orr-gégegyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos,
f.) Szemészet: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
g.) B rgyógyászat: 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. Átvev 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 min ségét mér 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
min ségi indikátorokat képez, az ellátás min ségét és a szolgáltatási struktúra
megfelel ségét maga is rendszeresen ellen rzi.
4.5. Átvevő köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat,
szabványokat, hatósági, szakhatósági és m szaki el írásokat betartani.
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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 Átvev között
jogutódlás áll fenn.
5.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerz déses konstrukcióban Átvev vagyoni
biztosíték adására köteles. Átvevő vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szabályoknak megfelel en és mértékben vagyoni biztosítékot ad, melynek
mértéke 8.302.320 Ft., azaz nyolcmillió-háromszázkétezer-háromszázhúsz forint.
A vagyoni biztosíték módja: hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg
(pénzbeli letét)
5.3. Felek vállalják, hogy a m ködési alapdokumentumok (különösen működési engedély;
finanszírozási szerződés) tekintetében együttm ködnek a jelen szerz dés alapján
szükséges módosítások (törlések) elvégzésében.
5.4. Átvev vállalja, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében gondoskodik a
m ködési engedély megszerzésér l, illetve a megkötött finanszírozási szerz dés kezd
id pontjával, valamint a működés megkezdéséhez, illetve jogszerű feladatellátás
fenntartásához szükséges t ke és likviditás biztosításáról.
5.5. Átvev tudomásul veszi, hogy a kapacitás-b vítés, valamint a kapacitásátcsoportosítás iránti kérelem/pályázat benyújtásához Átadó el zetes jóváhagyása
szükséges.
5.6. Felek vállalják, hogy a kapacitásb vítés, valamint kapacitás-átcsoportosítás iránti
kérelem/pályázat benyújtásában együttm ködnek.
5.7. Átvevő vállalja, hogy a kapacitásb vítés, valamint kapacitás-átcsoportosítás iránti
kérelem/pályázat benyújtásában együttm ködik a Tiszavasvári járóbeteg szakellátás
nem szakorvosi feladatellátását biztosító feladatellátóval.
5.8 Felek megállapodnak abban, hogy Átvev jogosult a feladatellátás érdekében, az ahhoz
szükséges személyes közrem köd i és közrem köd i szerz déseket 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
Képvisel -testülete 315/2016. (XII.22.) Kt. számú határozatával – melyet a 22/2017.
(II.2.) Kt. számú határozatával módosított - elfogadott bérleti szerz dés alapján.
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Átvevő tudomásul veszi, hogy a működési engedély megszerzéséhez, fenntartásához
esetlegesen szükségessé váló egyéb tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatosan a
határnapot követ en 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
törvénykönyvér l szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - az átadásátvétel id pontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az
átadóról az átvev munkáltatóra szállnak át.
Átvevő vállalja, hogy a TIVESZ Kft-nél az átadás-átvétel tárgyát képez 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:
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 szerz désében lekötött - az átadott feladathoz tartozó teljesítmény
volument átadja az Átvev részére.
A Kormányrendelet 6/C. § (2) bekezdése alapján, a finanszírozási jogosultságait a jelen
feladat-átadási megállapodás aláírásával az Átvev 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 Átvev részére utalványozza a határnapot követ 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.
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9.2. Átvev (nyertes ajánlattev )
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 szerz dés 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 szerz désszeg 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 szerz dést, a felmondás közlését követ hónap
utolsó napjával.
10.4. Átvevőnek a szerződést az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek
megfelel en kell teljesíteni. Ha a szerz dés megsz nése az Átvev felróható
szerz désszeg magatartására vezethet vissza, úgy köteles az Átadórészére a megsz nés
id pontjától visszafelé számított egy évben kifizetett szolgáltatási ellenérték 2 havi
átlagának megfelel összeg meghiúsulási kötbér megfizetésére.
11. Szerz dés 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 286

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.
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, valamint a Rojkó-Med Kft-vel kötött
feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló ……/2017. (XII.21.) Kt. számú határozatával
hagyta jóvá.
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12.8. Felek megállapodnak, hogy „A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai
vonatkozásában a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerz dés módosítása”
megnevezésű 220/2017. (IX.28) Kt. számú határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyott, 2017. október 2. napján kelt feladat-ellátási szerződést jelen szerződés
aláírásának napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
Tiszavasvári, 2017. ……………………

…………………………
Átadó
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

………………………………
Átvevő
ROJKÓ-MED Kft.
képviseletében
Dr. Rojkó László
ügyvezet
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El terjesztés az SZGYF által biztosított élelmiszersegély osztásra
vonatkozó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt egyttm ködési
megállapodásról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz

Tárgy (13np.):
El adó:
Témafelel s:

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz szóbeli kiegészítése:
Módosítási javaslata volt, hogy a határozat megnevezésében törölni szükséges a „
módosítással egységes szerkezetbe foglalt” szövegrészt, tekintettel arra, hogy a korábbi
megállapodás itt megszűnik a felek között, és ez egy teljesen új megállapodás lesz.
Bizottsági vélemény:
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 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.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETE
306/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
Az SZGYF által biztosított élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttm ködési
megállapodásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „Az SZGYF által biztosított
élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttm ködési megállapodásról” szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
I. A Szociális és Gyermekvédelmi F igazgatóság kezdeményezésére a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001kiemelt
európai uniós projekt megvalósítására, az SZGYF által megvalósítani kívánt
élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttm ködési megállapodást a jelen határozat 1.
mellékletét képez tartalommal elfogadja.
II. 1. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
II.2. Felkéri Nácsáné dr. Kalán Eszter a szerződés aláírására.
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II.3. Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást továbbítsa a Szociális
és Gyermekvédelmi F igazgatóság felé.
Határid : azonnal

1.

Felel s: Dr. Fülöp Erik
polgármester

melléklet „Az SZGYF által biztosított élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttm ködési megállapodásról” szóló
306/2017. (XII.21.) Kt. számú határozathoz
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El terjesztés a véd n i ellátás biztosításáról Szorgalmatos közigazgatási
területén
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezet

Tárgy (14np.):
El adó:
Témafelel s:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETE
307/2017. (XII. 21.) Kt. számú
határozata
amely az 28/2017.(XII.21.) számú alapítói határozatnak minősül
véd n i ellátás biztosítása Szorgalmatos közigazgatási területén
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „véd n i ellátás biztosítása Szorgalmatos
közigazgatási területén” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Dönt arról, hogy együttm ködési megállapodást köt 2018. január 1. napjától határozatlan időre
Szorgalmatos Község Önkormányzatával a védőnői feladatok Szorgalmatos közigazgatási területén
történő folyamatos biztosítása érdekében, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás
aláírására.
Határid : esedékességkor

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről a tájékoztassa a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét,
valamint Szorgalmatos Község Önkormányzatát.
Határid : esedékességkor

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklete a ../2017. (..) Kt. számú határozathoz
EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4440 Tiszayasvári, Városháza tér 4. adószám:
……………………. képviseli: Dr. Fülöp Erik Sándor polgármester)
másrészről SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA (4441 Szorgalmatos, Pacsirta u.
18/a. képviseli: Takács Pálné polgármester) - továbbiakban együtt: Felek – között, az alulírott helyen
és időben, a következő feltételek mellett:
1. Felek megállapítják, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a a települési
önkormányzatok feladatkörébe rendeli a védőnői ellátási feladatokat.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Szorgalmatos közigazgatási területén a véd n i feladatok
ellátásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Társaság (székhelye: 4440 Tiszavasvári Vasvári Pál u. 87.) útján
gondoskodik.
3. Jelen megállapodás 2018. január 1. napjától határozatlan időre szól.
4. 1 Tiszavasvári Város Önkormányzata köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
védőnői feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelő szakalkalmazottal (védőnő)
Szorgalmatos község lakosai számára - az OEP finanszírozási szerződésben foglalt rendelési időben biztosítani.
4.2 Tiszavasvári Város Önkormányzata jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatot az
alábbi helyeken biztosítja:
o Orvosi Rendelő Szorgalmatos, Munkácsy u. 28. szám
o Szorgalmatos Deák Ferenc Általános Iskola Szorgalmatos Közép u. 11.
o Központi Orvosi Rendelő Tiszavasvári, Kossuth u. 10.
4.3 Felek megállapodnak abban, hogy a tiszavasvári …. számú védőnői körzet – mint több településre
kiterjedő ellátást biztosító körzet - székhelye ……………..
4.4 Szorgalmatos község polgármesterét haladéktalanul tájékoztatja, amennyiben bármilyen ok miatt
a napi rendelés nem biztosítható. Amennyiben a Tiszavasvári Város Önkormányzata által megjelölt
védőnő és egyéb asszisztencia bármilyen oknál fogva akadályoztatva van a szolgáltatás ellátásában,
úgy annak helyettesítésér l a Tiszavasvári Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
4.5 A tevékenységhez kapcsolódó OEP finanszírozásból Szorgalmatos Község területére vonatkozóan
is ellátja a védőnői feladatokat.
4.6 Tiszavasvári Város Önkormányzata köteles
4.6.1 a tulajdonában lévő Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatt lévő Központi Orvosi Rendelőben
kialakított védőnői helyiséget a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi, technikai
kritériumoknak megfelelően fenntartani, a működés technikai feltételeit biztosítani (fűtés, világítás,
takarítás stb.);
4. 6. 2 jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott feladathoz a szükséges szakmai, technikai
anyagokat beszerezni, azok költségeit finanszírozni;
4 . 6 . 3 a védőnői szolgálat működésének pénzügyi helyzetéről, bevételekről, kiadásokról Szorgalmatos
Község Önkormányzata részére beszámolni az éves pénzügyi zárást követően.
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4.6.4 megküldeni Szorgalmatos Község Önkormányzata számára az előző évi költségvetés
teljesítésének 3/4 éves adatait minden év november 15-ig, az éves költségvetés tervezéséhez,
majd a tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatokat haladéktalanul, a költségvetés elfogadását
követően ,
5. Szorgalmatos Község Önkormányzata köteles gondoskodni az Orvosi Rendelőben (Szorgalmatos,
Munkácsy u. 28. szám) és a Szorgalmatos Deák Ferenc Általános Iskolában (Szorgalmatos Közép u.
11. szám) alatt lévő, a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott védőnői feladat ellátását
szolgáló helyiségek működtetéséről, fenntartásáról, szakmai előírásoknak megfelelő berendezéséről,
illetve annak folyamatos fenntartásáról.
6.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodással szabályozott
tevékenység működési kiadásaihoz a szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó bevételek nem nyújtanak
kellő fedezetet, az indokoltan szükséges forrásigényt felek egymás között, a körzet ellátottainak
arányában megosztják és ennek megfelelően viselik. Felek tudomásul veszik, hogy a fedezetlen
kiadásokat egymás között, az éves pénzügyi zárásokkal egyidejűleg rendezik.
6.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Szorgalmatos tertületén lévő védőnői szolgálat működését
szolgáló, Szorgalmatos Község Önkormányzata által a feladatellátáshoz biztosított i n g ó é s i n g a t l a n
v a g y o n h a s z n á l a t á v a l – k ü l ö n ö s e n azok működtetésével, berendezésével, beruházásval,
felújításával, karbantartásával, eszközpótlásával - kapcsolatosan Tiszavasvári Város Önkormányzatát
semmiféle költség, egyéb kötelezettség nem terheli. Jelen megállapodás tárgyát képező védőnői
feladatellátáshoz szükséges teljes tárgyi feltételeket Szorgalmatos Község önkormányzata köteles
ingyenesen biztosítani.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a v é d ő n ő i e l l á t á s r ó l
szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet, egyéb vonatkozó jogszabál yok,
és a PTK rendelkezései az irányadóak.
8. A felek jelen megállapodással kapcsolatban köztük felmerülő vita esetén elsősorban
megkísérlik egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén a Nyíregyházi Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.
9. Jelen megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a../2017. (…...)
Kt. számú, Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2017.(.) Öko.
határozatával jóváhagyta.
Felek jelen megállapodással összefüggésben bármely jognyilatkozatot kizárólag írásban tehetnek.
Szerződő felek a szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint karatukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírták.
k.m.
……………………………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Fülöp Erik pogármester

……...……………………………………
Szorgalmatos Község Önkormányzata
képviseletében
Takács Pálné polgármester
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Tárgy (15.np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 10. sz. alatti társasház Alapító
Okiratának és Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdu Imre köztisztvisel

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
308/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Ady Endre u. 10 sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és
M ködési Szabályzatának elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva, a társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (1) és 14. §-ának, rendelkezése alapján az alábbi határozatot hozza:
1.
Hozzájárul a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lév Tiszavasvári, Ady Endre u.
10. a 2864/4/A/8, 2864/4/A/10, 2864/4/A/11, 2864/4/A/12 helyrajzi számú lakások
vonatkozásában a Képvisel -testület az Alapító okirat, valamint a Szervezeti és M ködési
Szabályzat módosításához a határozat mellékletét képez tartalommal.
2.
A Képvisel -testület
- felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott Alapító Okirat aláírására
 felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Kovács Istvánné társasházkezel t a Képvisel testület döntésér l.
Határid : azonnal

Felel s: dr. Fülöp Erik polgármester
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1. sz. melléklet a 308/2017(XII.21.) Kt. számú határozathoz

4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. szám alatti Társasház
ALAPÍTÓ
OKIRATA
- egységes szerkezetbe
foglalva A Tiszavasvári Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) a tiszavasvári
2864/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. szám alatti lakást 1999.
december 29-én társasházzá alakította, mely a Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári, Városháza
tér 4., Statisztikai számjele: 15404761-8411-312-15, Törzsszáma: 15732468) tulajdonában álló házingatlant az
1994. évi XVII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései alapján az alapító okirathoz
mellékelt tervrajzok és műszaki dokumentáció alapján társasházzá alakította, a társasház tulajdonosai,
valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály által Tiszavasvári belterület, 2864/2 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott és természetben 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. szám alatt fellelhető ingatlan
tulajdonosai együtteses kölcsönös akaratnyilvánítással, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
(Társasházi törvény) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mentén, a fenti telekingatlanon fennálló
társasház alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását határozzuk el a jelen Alapító
Okiratban szabályozottak szerint.

I. A társasház közösség neve
1. 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 10.
2. A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása,
felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal
kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit.
II. Közös tulajdonba kerülő telek és épületrészek
I. Telek 257 m2
II. Alapozás, felmenő falak, tartószerkezetek (főfalazatok, pillérek) lépcsőházi falazat, szellőzők,
kémények.
III. Valamennyi közbenső és zárófödém a padlóburkolat nélkül.
IV. Tetőszigetelés, tetőn kívüli építmények, szellőzők, összefolyók, fedkövek, attika falak.
V. Külső homlokzatok, lábazat, épület körüli járdák, előlépcső.
VI. Valamennyi bádogos szerkezet, fal- párkány lefedések.
VII. Lépcsőház, lépcsőszerkezetek, pihenők, lépcsők és pihenők burkolatai, lépcsőház vakolata,
festése, mázolása, nyílászárói, korlátai és azok felületképzései.
VIII. Elektromos fővezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig.
IX. Víz, szennyvíz, csapadékvíz alap- és ejtővezetékei a külön tulajdon leágazó vezetékéig.
X. Melegvíz alapvezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig.

309

2. Külön tulajdon
a) A közös tulajdonból az albetétet megillető eszmei tulajdoni hányadok kiszámításánál az albetétek
teljes alapterülettel kerültek figyelembevételre.
b) A tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek az alább meghatározott lakások és a társasház közös
tulajdonába nem tartozó épületszerkezetekkel és berendezésekkel (különösen, de nem
kizárólagosan: belső válaszfalak, hideg- és melegburkolatok, nyílászárók, víz-, gáz-, elektromos és
csatornavezetékek a szintén külön tulajdonú fogyasztásmérőktől, illetve beágazási pontoktól,
fűtőtestek stb.) A külön tulajdon az egyes tulajdonostársakat a rájuk eső tulajdoni hányaddal együtt
és a közös részek használati jogával illeti meg.
c) A tulajdonostársak külön tulajdona és a közös tulajdonból őket megillető tulajdon és használati jog
egymástól függetlenül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg.
d) Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek az alább felsorolt tulajdoni egységek
(albetétek) alkotórészei és építményrészei:
A 2864/4/A/1 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. földszint 1. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
- Novák Anna (születési család és utóneve: ………., anyja születési neve:………., születési helye
és ideje:……….; lakcím:……….., személyi azonosító………., állampolgárság: …..) 1/2
arányban,
- Szakos Péter (anyja születési neve: ………., születési helye és ideje:
,…...
; lakcím:………..., személyi azonosító:
, állampolgárság: …..) 1/2 arányban.
A 2864/4/A/2 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. földszint 2. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga 1/1 arányban
- Nagy Géza (anyja születési neve: ………., születési helye és ideje:
,
…...
; lakcím: ………., ………... személyi azonosító:
, állampolgárság: …..).
A 2864/4/A/3 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. földszint 3. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
- Barilla Csilla (születési család és utóneve: ………., anyja születési neve: ………., születési helye
és ideje:
, …...
; lakcím: ………., személyi azonosító: ,
állampolgárság: ……) 1/2 arányban,
- Barilla Zsuzsanna (születési család és utóneve: ………., anyja születési neve: ………., születési
helye és ideje:
, …….
; lakcím: ……….., személyi azonosító:
, állampolgárság: ……) 1/2 arányban.
A 2864/4A/4 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. I. emelet 1. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 59 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
- Nagy Gyuláné (születési család és utóneve: ………., anyja születési neve: ……, születési helye
és ideje: ………., ……….; lakcím: ……….., személyi azonosító: ………., állampolgárság:…..)
1/2 arányban,
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- Rivnyák Józsefné (születési család és utóneve: ………., anyja születési neve: ………
születési helye és ideje:
, …….
; lakcím:………., személyi azonosító:
, állampolgárság: ……) 1/2 arányban.
A 2864/4/A/5 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. I. emelet 2. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
- Dr. Kovács Lászlóné (születési család és utóneve:………., anyja születési neve: ………., születési
helye és ideje:
, …….
; lakcím:……….., személyi azonosító:
, állampolgárság: ……) 1/2 arányban,
- Istvánné Kiss Réka (születési család és utóneve: ……, anyja születési neve: ………, születési
helye és ideje:
,…….
; lakcím:....., személyi azonosító:
,
állampolgárság: …..) 1/2 arányban.
A 2864/4/A/6 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. I. emelet 3. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
1/1 arányban
- Vereczkei Andrea (születési család és utóneve: …….., anyja születési neve: ……….., születési
helye és ideje:
, …...
; lakcím: …………..., személyi
azonosító:…………, állampolgárság: ……) 1/2 arányban.
A 2864/4/A/7 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. II. emelet 1. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
- István Zoltán (anyja születési neve: ………., születési helye és ideje:…..,……..; lakcím: ….,
….……. személyi azonosító:
állampolgárság: …..) 1/2
arányban,
- István József (anyja születési neve: ………., születési helye és ideje:……….. ; lakcím: ……,
….... személyi azonosító……………., állampolgárság: ……) 1/2 arányban.
A 2864/4/A/8 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. II. emelet 2. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga 1/1 arányban
- Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Törzsszáma: 15732468
A 2864/4/A/9 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. II. emelet 3. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga
1/1 arányban
- Vinginder György Attila (anyja születési neve: ………., születési helye és ideje:
,.
; lakcím:………..., személyi azonosító:
, állampolgárság: ……).
A 2864/4/A/10 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. III. emelet 1. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga 1/1 arányban
- Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Törzsszáma: 15732468
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A 2864/4/A/11 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. III. emelet 2. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga 1/1 arányban
- Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Törzsszáma: 15732468
A 2864/4/A/12 számú különlapon nyilvántartott Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. III. emelet 3. sz. alatti
2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, összesen 58 m2 alapterületű lakás, valamint a közös tulajdonból
hozzá tartozó 83/1000 eszmei tulajdoni hányad használati joga 1/1 arányban
- Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Törzsszáma: 15732468
V. Egyéb rendelkezések
a) A társasház szervezetét, az egyes szervek hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költségek
viselésének részletes szabályait, a társasház házirendjét, valamint a Társashazákról szóló törvény
által kötelező tartalmi elemként előírt kérdésköröket a tulajdonostársak a szervezeti és működési
szabályzatban (SZMSZ) állapítják meg. Az SZMSZ-t a közgyűlés az összes tulajdoni hányad
szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával módosíthatja.
b) A társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit a Társasházi
törvényben nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.
c) Az Alapító Okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonostársaira, illetőleg azok
jogutódaira.
A tulajdonostársak jelen alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a földhivatal előtti képviselettel
meghatalmazzák dr. Simon József jogtanácsost (4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 7/a.).

A jelen Alapító Okiratot a tulajdonostársak elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

…......................................................
Novák
Anna
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Szakos Péter
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Nagy Géza
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Barilla Csilla
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...
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…......................................................
Barilla Zsuzsanna
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Nagy Gyuláné
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Rivnyák Józsefné
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Dr. Kovács Lászlóné
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Istvánné Kiss Réka
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Vereczkei
Andrea
mint tulajdonos képviselője
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
István Zoltán
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
István József
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...
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…......................................................
Vinginder György Attila
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

…......................................................
Tiszavasvári Város Önkormányzata
mint tulajdonos
Tiszavasvári, 2017. december ...

Ellenjegyzem:
dr.

Simon
József
jogtanácsos
nyilvántartási száma: 189/1993.
Kelt: Tiszavasvári, 2017. december …....
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A Tiszavasvári, Ady Endre utca 10. szám alatti társasház
Szervezeti

és

Működési

Szabályzata (SzMSz)

A Társasház a 2017. december….... napján tartott közgyűlésén a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi tv.) 14. §-ának, valamint a Tiszavasvári
Lakásszövetkezet alapszabályára figyelemmel, továbbá a Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi
CXV. tv. rendelkezése alapján a tulajdonostársak egyhangú igenlő szavazattal a …../2017. (XII. ..)
sz. határozatával, az alábbi tartalommal elfogadta a szervezeti-működési szabályzatát.

A Szervezeti és M ködési Szabályzat célja
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban Szervezeti és Működési Szabályzat vagy
SzMSz) célja, hogy szabályozza a Társasház szervezeti felépítését, szerveinek hatás- és
feladatkörét, azok jogait és kötelezettségeit, a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára,
hasznosítására, a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjának
elszámolására és megfizetésére, a felújítás, a korszerűsítés, valamint minden, a rendes gazdálkodás
keretein belüli vagy kívüli intézkedések kapcsán szükséges döntés meghozatalának rendjét, a közös
költség és a közösség egészét terhelő kötelezettségek viselését és a költséghátralékok megfizetését,
a Társasház és a Társasház-kezelő kapcsolatának rendjét, felújítási alap képzése esetén az alap
felhasználását és a házirendet.
I.
A

Társasház

szervei

A

Társasházi
szervek
·

Közgyűlés

·

Közös képviselő vagy Intézőbizottság

·

Gazdasági ellenőrzést segítő személy

A Társasház szervei az SzMSz készítésének időpontjában:
·

Közgyűlés

·

Közös képviselő

A) A Közgyűlés

A közgyűlés hatásköre
1.

A Közgyűlés a Társasház legfőbb döntéshozó szerve.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörben határoz
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a)
az alapító okirat módosításáról;
b)
a társasháztulajdon megszüntetéséről;
c)
a Szervezeti és Működési Szabályzat és a házirend megalkotásáról illetve módosításáról;
d)
a közös célra szolgáló épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról
e)
a közös célra szolgáló kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről;
f)
kezdeményezi a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának hasznosítását,
hasznosítás módjának megváltoztatását;
g)
a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásáról;
h)
a közösséget terhelő kötelezettségek vállalásáról;
i)
a közösség éves költségvetésének és elszámolásának, a számviteli szabályok szerinti
beszámolójának elfogadásáról, valamint a Közös képviselő vagy az Intézőbizottság részére a
jóváhagyás megadásáról;
j)

a felújítási alap képzéséről illetve felhasználásáról;

k)
a Közös képviselőnek vagy a gazdasági ellenőrzést segítő személy megválasztásáról,
felmentéséről és díjazásáról;
l)
a Közös képviselő ellen kártérítési per indításáról, illetőleg büntetőfeljelentés megtételéről;
m)
polgári jogi vita esetén permegelőző közvetítői eljárás kezdeményezéséről;
n)
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat nem utal
a Közös képviselő hatáskörébe.

A szavazati jog
2.
3.

A Közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. E rendelkezéstől
érvényesen sem az alapító okiratban, sem a Szervezeti és Működési Szabályzatban, sem egyedi közgyűlési
határozattal nem lehet eltérni.
A Közgyűlés illetőleg a megismételt közgyűlés a jelenlévő tulajdoni hányadok egyszerű többségével határoz, ha
jogszabály vagy annak keretein belül az SzMSz másként nem rendelkezik.

Az érvényes döntéshez szükséges szavazati arányok
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az alapító okirat módosításához az összes tulajdonostárs egyhangú határozata szükséges.
A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához az összes tulajdonostárs egyhangú határozata
szükséges.
Az olyan ingatlanrész közösség általi elidegenítéséhez, mely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a
meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető, az összes tulajdoni hányad szerint számított legalább négyötödös
többséggel elfogadott határozat szükséges.
Az összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többséggel megállapított határozattal módosítható a
házirend oly módon, hogy a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, a dohányzás engedélyezett
legyen.
Az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozat szükséges a Szervezeti és
Működési Szabályzat megállapításához és módosításához.
Az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozat tilthatja meg a nem lakáscélú
helyiség használatának megváltoztatását, ha azt engedélyköteles tevékenység végzése érdekében kérik.

A Közgyűlés összehívása
10. A Társasház évente legalább egyszer tart Közgyűlést (rendes közgyűlés). Az előző évi elszámolásról, az új

költségvetés megállapításáról minden év május 31-ig kötelező Közgyűlést tartani. A költségvetés tervezetét,
valamint az elszámolást a Közös képviselő köteles a tulajdonostársaknak a meghívóval együtt megküldeni.
11. A Közgyűlést a Közös képviselő hívja össze.
12. Kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az
ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a Közös képviselő a kérés
kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra a Közgyűlést nem hívja össze, azt a harmincadik napot követő
15 napon belüli időpontra, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban
megbízott bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.

13. A Közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat és a tulajdonostárs által írásban meghatalmazott általános képviselőt
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írásban meg kell hívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a Társasházban jól látható helyen (a
hirdetőtáblán) ki kell függeszteni.
14. A meghívót, ideértve a megismételt Közgyűlésre szóló meghívót is, ha azt nem az eredeti Közgyűlés meghívója
tartalmazza – sürgős esetet kivéve –, legkésőbb a Közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal kell a tulajdonostársak
részére megküldeni. Sürgős esetnek minősül különösen a közös tulajdonban álló épületrészek, épület
berendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzet kialakulása.

15. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját és helyét; a Közgyűlés levezető elnöke, a közgyűlési

jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására, valamint a szavazásra
előterjesztett napirendet. „Egyéb kérdések” vagy hasonló bizonytalan megjelöléssel nem lehet napirendet tűzni. A
meghívóban közölni kell az esetleges megismételt Közgyűlés helyét, idejét és azt is, hogy ez a jelenlévő tulajdoni
hányadok mértékétől függetlenül határozatképes azzal, hogy ahol a Társasházi tv. a tulajdonostársak tulajdoni
hányada alapján számított meghatározott arányát követeli meg a határozat elfogadásához, ennek hiányában a
kérdésben határozat nem hozható.
16. A meghirdetett napirendben nem szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet.
17. A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket.

A Közgyűlés helye és ideje
18. A Közgyűlés helye a Társasház valamelyik épületrésze vagy a Közös képviselő által választott más, a résztvevők
elhelyezésére alkalmas helyiség, amely a Társasház címe szerinti településen található. Nem tartható Közgyűlés
vasárnapokon és ünnepnapon. Nem hirdethető meg a Közgyűlés kezdete 20.00 órára vagy azt követően.

A Közgyűlés működésének rendje
19. A Közgyűlésen minden tulajdonostárs jogosult személyesen vagy képviselője útján részt venni. Az általános és a

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

Közgyűlésre szóló eseti meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Vak vagy
írástudatlan személy által adott meghatalmazás csak közokiratban érvényes. A határozatlan vagy öt évnél hosszabb
időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti. A Közös képviselő és a Társasházkezelő vagy
annak alkalmazottja a Közgyűlésen másik tulajdonostársat nem képviselhet.
A Közgyűlést az azt egybehívó személy (szervezet esetén annak képviselője) nyitja meg. Ha az nincs jelen,
bármelyik tulajdonostárs megnyithatja. A Közgyűlés mindenekelőtt levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, majd
a jegyzőkönyvet hitelesítő tulajdonostársakat választja meg. Ha a Közgyűlést legalább 10 %-os tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonostársak megbízottja hívta össze, ő a levezető elnök.
Nem lehet levezető elnök vagy hitelesítő tulajdonostárs az, aki:
- a Társasházzal vagy a tulajdonosi közösséggel perben áll,
- akivel szembeni igényérvényesítést, vagy akinek önálló igényét az adott közgyűlés napirendjére tűzték,
- akinek egyedüli, a közös vagy külön-tulajdon használatával kapcsolatos magatartását az adott közgyűlés
napirendjére tűzték,
- aki 3 havi közös költség hozzájárulásának megfelelő összeggel tartozik a Társasháznak.
A Közgyűlés levezető elnökének és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének ugyanaz a személy is megválasztható.
Jegyzőkönyvvezető jelenlétéről a Közös képviselőnek kell gondoskodni. A Közgyűlés levezető elnökének és a
közgyűlési jegyzőkönyv vezetője tulajdonostárson kívüli személy is lehet.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell különösen:
a) a Közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott két
tulajdonostárs nevét;
b) azt, hogy a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő tulajdonostárs által
meghatalmazott személy nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza;
c) a Közgyűlés határozatképességének megállapítását;
d) a tárgyalt napirendek összefoglalását;
e) a Közgyűlés által meghozott határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat.
Ha a Közgyűlésről a jelenlévők hozzájárulásával hangfelvétel készül, azt legalább egy évig meg kell őrizni.
A jegyzőkönyvet és a Közgyűlés külön íven szövegezett vagy a jegyzőkönyvbe foglalt határozatát a Közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és azt a Közgyűlésen erre megválasztott két tulajdonostárs
hitelesíti.
A Közgyűlés határozatának - szó szerint - tartalmaznia kell a napirendi pont tárgyát, a megszavazott döntést,
továbbá a teljesítés érdekében megszavazott feltételek esetén a határozat végrehajtásának módját, illetőleg
feltételeit.
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27. Az elfogadott határozatokat visszahivatkozásra alkalmas jelöléssel kell ellátni egy folyamatosan alkalmazott
jelölőrendszer keretében (pl. 1/2017.(05.05.) sz. határozat, 2/2017. (05.05.) sz. határozat stb.).

28. A jegyzőkönyvet és annak hiteles példányát a Közös képviselő köteles megőrizni. Ehhez a példányhoz kell

mellékelni a kéziratot, a jelenléti ívet és a meghatalmazásokat. A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs
betekinthet, és arról saját költségére másolatot kérhet.

Határozatképesség
29. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező
tulajdonostársak jelen vannak. Olyan kérdésben, amelyben a döntés csak minősített többséggel vagy valamennyi
tulajdoni hányad egyetértésével hozható meg, a határozatképességhez a minősített többségnek, illetve valamennyi

tulajdoni hányadnak jelen kell
lennie.

30. A határozatképességet a közgyűlés megnyitását követően, továbbá az egyes napirendekről történő szavazást
megelőzően a közgyűlés által megválasztott elnöklő személy és a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője állapítja meg.

Megismételt Közgyűlés
31. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, vagy a levezető elnök a Közgyűlést a határozatképtelenné válása miatt
berekesztette, megismételt Közgyűlést kell tartani.

32. A megismételt Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos

- a határozatképtelenné vált Közgyűlés esetén a Közgyűlés berekesztését követően fennmaradó
- napirenddel kell összehívni. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés meghívójában az
eredeti Közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel a határozatképtelen Közgyűlés
napjára is kitűzhető.

33. A megismételt Közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes, de olyan kérdésben, ahol
a Társasházi tv. a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított meghatározott arányát követeli meg a
határozat elfogadásához, ennek hiányában a kérdésben határozat nem hozható.

Az írásbeli szavazás
34. Közgyűlés tartása helyett a Közös képviselő elrendelheti az írásbeli szavazást is. Ebben az esetben a közgyűlési
35.
36.
37.

38.
39.
40.

napirendre vonatkozóan a Közös képviselő felhívásához mellékelt írásbeli határozati javaslatról a tulajdonostársak
írásban szavaznak.
A határozati javaslatot az írásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző 15 munkanappal korábban valamennyi
tulajdonostárs részére meg kell küldeni.
A szavazásra nyitva álló határidőt a Közös képviselő határozza meg, de az nem lehet rövidebb 15 napnál és nem
lehet hosszabb 40 napnál. Különösen akkor indokolt hosszabb határidőt tűzni, ha a tulajdonostársak között
külföldön lakó vagy tartózkodó személy is van, és a hosszabb határidő a Társasház működését nem veszélyezteti.
Az írásbeli szavazat akkor érvényes, ha azt
a) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, de vak vagy írástudatlan szavazó nyilatkozata csak
közokirati formában érvényes;
b) ha határozott hozzájáruló vagy elutasító (igen/nem) álláspontot tartalmaz;
c) valamint ha az az előírt határidőn belül megérkezik a Közös képviselőhöz.
Külföldön kiállított okiratot el kell fogadni ugyanolyan formában, mint a belföldit. Az idegen nyelvű okirat
fordításáról a szavazó költségére a Közös képviselő gondoskodik. Nem hiteles fordítást is hitelt érdemlőnek kell
tekinteni kivéve, ha a szöveghűség nyilvánvalóan hiányzik.
Írásbeli szavazásnál másik tulajdonostárs és hozzátartozó képviselőként csak akkor járhat el, ha a legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás a Közös képviselőhöz legkésőbb a szavazó irattal egy
időben megérkezik.
Az írásbeli szavazás útján hozott határozat az írásbeli szavazásra szabott határidő utolsó napján keletkezik, ha a
szavazás eredményes.

318

41. Az írásbeli szavazás eredménytelen

a Szervezeti és Működési Szabályzat tekintetében, ha az írásbeli határozati javaslatra leadott érvényes és
azonos írásbeli szavazatok aránya nem éri el a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű
többséget,
b) minden más esetben, ha az írásbeli határozati javaslatra leadott érvényes és azonos írásbeli szavazatok aránya
nem éri el a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított szavazattöbbségnek a törvényben
meghatározott mértékét.
42. Ha az írásbeli szavazás eredménytelen, vagy a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak módosító
javaslatot tesznek, a Közös képviselő köteles az eredménytelenség megállapításától illetve a módosító javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűlést összehívni.
a)

43. Az írásbeli szavazás eredményét a Közös képviselő a szavazásra megjelölt határidőt követő 8 napon belül írásban
köteles közölni a tulajdonostársakkal.

44. Nem hozható döntés Közgyűlés tartása nélkül a társasházközösség éves költségvetésének és elszámolásának
elfogadásáról, valamint a Közös képviselő részére a jóváhagyás megadásáról.

A határozatok közzététele és kézbesítése
45. A Közös képviselő köteles a meghozott határozatokat a határozathozataltól számított nyolc napon belül a

társasházban jól látható helyen (a hirdetőtáblán) kifüggeszteni. A kifüggesztés és a levétel időpontját a határozaton
fel kell tüntetni.
46. A meghozott határozatokról a Közös képviselő köteles valamennyi tulajdonostársat írásban értesíteni a
kifüggesztéssel egyidejűleg. Ha egy határozat valamely tulajdonostárssal szemben önálló kötelezettséget,
jogvesztést állapít meg, vagy vele szemben beszámítást alkalmaz, vagy részletfizetést illetve halasztott fizetést von
meg, a határozatot igazolható módon kell az adott tulajdonostársnak kézbesíteni.
47. A közgyűlési jegyzőkönyv megtekinthetőségéről, annak helyéről és idejéről szóló értesítést a Közös képviselő
valamennyi távolmaradt tulajdonostárs részére köteles a határozatról szóló értesítéssel együtt megküldeni. Annak a
távolmaradt tulajdonostársnak, akire nézve a Közgyűlés határozata kötelezettséget írt elő, kérésére és költségére a
jegyzőkönyvről fénymásolatot is kell küldeni.

Közgyűlési Határozatok Könyve
48. A Közös képviselő köteles a Közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a

továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni. A Közgyűlési Határozatok Könyve - évenkénti
bontásban - a hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv alapján tartalmazza:
a) a Közgyűlés időpontját, a határozatképesség arányát,
b) a megszavazott határozatok szó szerinti szövegét és a szavazáskor jelen lévő tulajdonostársak, illetőleg a
tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, és a tulajdoni hányad szerint leadott szavazatokat igen,
nem, tartózkodott bontásban,
c) a közgyűlési határozatok végrehajtásának módját és időpontját,
d) a közgyűlési határozatok végrehajtásának elmaradása esetén ennek indokát.

Jogorvoslati lehetőség
49. Ha a Közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatba ütközik

vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a
határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. A kereset a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.

B) Közös képviselő
50. A közösség ügyintézését a Közös képviselő látja el. A Közös képviselőt a Közgyűlés választja meg és hívja vissza.
51. A Közös képviselő részére 30 napon túli elszámolásra átadott, vagy nem a megbízási szerződés szerinti díjazásnak
minősülő kifizetésekről az közös képviselőnek a soron következő közgyűlés felé el kel számolni.
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52. A Közös képviselő megválasztása a Közgyűlés által határozati formában rendkívüli vagy rendes felmondással,
53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

utóbbi esetben 60 napra indokolás nélkül, egyébként indokolva, felmondható (a Közös képviselő felmentése). A
felmondásról és indokairól a Közgyűlés a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával dönt.
A közös képviselő közös megegyezéssel történő megszüntetéséről kizárólag a Közgyűlés dönthet.
A Közös képviselő megszűnésétől számított 30 napon belül köteles a birtokában levő társasházi iratokat
rendszerezetten átadni. Ennek elmulasztásából eredő kárért felel. Az iratátadásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A Közös képviselő az új Közös képviselő megválasztásáig, de legkésőbb a megbízásának megszűnésétől számított
90. napig a Közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével ellátni a közösség
ügyeinek intézését. A Közös képviselő az ügyvivői megbízatás megszűnésétől számított 3 napon belül köteles a
birtokában levő iratokat az új közös képviselőnek a megtett intézkedésekről készült feljegyzéssel együtt
visszaadni.
A Közgyűlés az éves költségvetés megállapításakor dönthet a Közös képviselő díjazásáról. A Közös képviselő díja
és készkiadásai a közösség ügyeinek intézése során a Társasház költségvetését terhelik.
A Közös képviselő köteles:
a) a Közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a
jogszabályok, az alapító okirat és az SzMSz rendelkezéseinek,
b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében,
A Közös képviselő a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza:
a) a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,
b) a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint
c) a közös költséghez való hozzájárulás összegét - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a Közös képviselő, éves elszámolást készít,
amely tartalmazza:
a) a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a Szervezeti és
Működési Szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat,
valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,
b) a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített - lejárt követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is,
c) az a)‒b) pont különbségének záró egyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,
d) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi-eszköz leltárát,
e) a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket,
f) a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a
külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban, továbbá
g) a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként és
tulajdonostársanként a közös költség megosztásának a Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapított
szabálya szerinti bontásban.
A Közös képviselő a társasház-közösség pénzét bankszámlán köteles tartani. A Közös képviselő saját
hatáskörében a társasház előző évi teljes bevételének 3 %-át meg nem haladó összegű munkát végeztethet el. A
Társasház előző évi teljes bevételének 3 %-át meghaladó kifizetésekhez a közgyűlés véleményének beszerzése és
határozata szükséges. Életveszély elhárítása érdekében tett intézkedések megtételére, az állékonyságot közvetlenül
veszélyeztető és azonnali beavatkozást igénylő helyzet elhárítására, a közüzemi számlák kiegyenlítésére, valamint
jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján történő kifizetésre a Közös képviselő összeghatárra tekintet nélkül
jogosult.
Az éves elszámolás elfogadása esetén a Közgyűlés az elszámolást jóváhagyja. A jóváhagyás nem jelenti az
esetleges kártérítési, illetve törvényben biztosított egyéb igényről való lemondást.
A Közös képviselő a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén a szerződő felek kérésére köteles részükre a
Közgyűlési Határozatok Könyvét, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni.
A Közös képviselő a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén a tulajdonostárs kérésére köteles írásbeli
nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról. Ha tartozás áll fenn, a nyilatkozatban a hátralék összegét is meg kell
jelölni.
Nem lehet Közös képviselő:
a) aki büntetett előéletű,
b) aki ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével
összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
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65. A Közös képviselő a Társasházi tv.-ben előírtak szerint köteles igazolni, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
66. A Közös képviselő köteles haladéktalanul bejelenteni a közgyűlésnek, ha vele szemben valamely kizáró ok a
tevékenysége alatt bekövetkezett és az új közös képviselő megválasztása érdekében a Közgyűlést összehívni.

67. A Közös képviselő, lakásszövetkezet képviselője jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más
hatóság előtt. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

68. A jogi személy Közös képviselő e feladat ellátásával megbízott tagjának, alkalmazottjának e feladatkörből való

visszahívását, vagy a közös képviseletet ellátó személy helyett más személy e feladatara rendelését csak a
Közgyűlés előzetes jóváhagyásával határozhatja el kivéve, ha az előzetes jóváhagyás beszerzése a Társasház
működését veszélyeztetni. Ilyen esetekben a jóváhagyást utólag kell beszerezni. Jóváhagyás hiányában a közös
képviseleti megbízás a Társasház részéről azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondható. Erről a Közgyűlésnek
kell dönteni.
69. Amennyiben a Társasház Közös képviselő helyett Intézőbizottságot választ, a Közös képviselőre vonatkozó
szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell az Intézőbizottságra.

C) A Társasházkezelő
70. A Társasházat megbízási szerződés keretében erre jogosult gazdasági társaság kezelheti és üzemeltetheti

(társasházkezelő vagy üzemeltető lakásszövetkezet). A megbízás nem csorbíthatja a közös képviseleti szervnek és a
Társasház egyéb szerveinek hatáskörét, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem csökkentheti
felelősségüket. Az Üzemeltetővel a megbízási szerződést a Társasház nevében, a Közgyűlés által elfogadott
tartalommal határozatlan időre a Közös képviselő köti meg.

Az üzemeltetési szerződésre tett ajánlatról a Közgyűlés dönt. Az üzemeltetési szerződésben ki
kell kötni, hogy az kizárólag közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethető
meg. Mindkét megszűnési esetről a Közgyűlés dönt. Amennyiben a Közös képviselő és az
Üzemeltető azonos személy, a megbízási szerződés megkötésére a Közös képviselőre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

71. A társasház kezelését megbízás alapján és a közgyűlés jóváhagyásával a Tiszavasvári Lakásszövetkezet

(Cégjegyzékszáma: 15-02-050166, KSH száma: 10110825-3530-593-15, adószáma: 10110825-2-15) székhelye:
4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. I. emelet végzi.

72. A jelen szervezeti és működési szabályzatban a közös képviselőnek meghatározott feladatokat – a közgyűlés
összehívása és a közgyűlés jogszerű működésének biztosítása, a társasháznak okozott kár megtérítési igény
érvényesítés eljárási rendje kivételével – a Tiszavasvári Lakásszövetkezet feladatába és hatáskörébe tartozik.

73. Az üzemeltetési intézkedésekkel, a közös használatú épületrészek fenntartásával, felújításával, korszerűsítésével,

bővítésével összefüggő döntéshozatal előtt a közgyűlés véleményét a lakásszövetkezetnek be kell szereznie. Az
Üzemeltetőt a Közgyűlésre meghallgatása céljából meg lehet hívni, tanácskozási jog illeti meg. A meghívással a
Társasház szervei élhetnek.
74. A Társasházkezelő a tevékenységi körén belül:
a) a Társasház adottságainak ismeretében készített gazdasági elemzés alapján ajánlatot készít az épület
fenntartására vonatkozóan,
b)

a megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és
ellenőrzi a tervezett felújításokat,

c)

a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a Társasház gazdálkodása, a közös használatú
épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

II.

A Társasház pénzügyei
75. A Társasház bevételei különösen a tulajdonosok befizetései és a kamatbevételek.
76. Tulajdonosi befizetésnek minősül a rendszeresen fizetett közös költség, a rendkívüli közös költség befizetése.
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77. A közös használatra szolgáló épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás
fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás minősül közös költségnek.

A külön tulajdon fenntartási, felújítási és korszerűsítési és bővítési kiadásai nem képezhetnek
közös költséget.
78. A rendszeresen fizetett közös költség előleg jellegű és legkésőbb a következő rendes Közgyűlésen a közösség
képviseletét ellátó szerv köteles elszámolni a felhasználásról.

79. A Közgyűlés a rendszeresen fizetendő közös kötelezettségek körében legfeljebb háromhavi közös költség egyidejű
esedékességéről rendelkezhet.

80. A rendkívüli közös költség befizetés a tulajdonostárs Közgyűlés által elrendelt eseti közös költség hozzájárulása,

81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.

mely olyan rendkívüli célokra és kötelezettségekre fordítható, amely a rendszeres közös költség előleg
kiszámításakor nem volt előrelátható. A felújítás csak akkor minősülhet ilyen célnak, ha rendkívüli események,
azaz nem a rendeltetésszerű használat teszi szükségessé.
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közös használatú épület- és telekrészek hasznosításából származó
jövedelem után adófizetési kötelezettség terheli.
A Társasház kiadásai különösen a közös költség, a közösség egészét terhelő kötelezettségek, a fizetendő kártérítés
és a kártalanítás.
A közös költség viselés aránya a közgyűlés határozatával megállapított összeg. Ettől eltérni csak az SzMSz
módosításával lehet. Az eltérés során a tulajdonostárs működésével, ingatlanhasználatával és hasznosításával
összefüggő, az átlagostól eltérő mértékű költségokozást kell figyelembe venni.
A közös költséget a társasházi tulajdonostársak a hónap 15. munkanapjáig előre esedékesen készpénzben,
bankátutalással vagy postai feladással kötelesek megfizetni. A közös költség mértékét a Közgyűlés legfeljebb
félévente változtathatja és/vagy alkalmazhatja az évenkénti valorizáció módszerét is.
Társasházzal szembeni kötelezettségek átvállalása (átruházása) csak a Közgyűlés előzetes hozzájárulásával
történhet a Társasház és a tartozásátvállaló közti írásbeli szerződés alapján. A Közgyűlés a hozzájárulást óvadék
előzetes befizetésétől teheti függővé. A Közgyűlés határozott időre felhatalmazhatja a Közös képviselőt arra, hogy
a Közgyűlés helyett a hozzájárulást megadja, de ilyenkor az előzetes óvadékfizetés nem mellőzhető. A
hozzájárulás az óvadék befizetésének (jóváírásának) napján lép hatályba. A Társasház évente a rendes közgyűlésen
határozza meg az óvadék mértékét. Közgyűlési határozat hiányában az óvadék az átvállalt kötelezettség 3 havi
összege. Ha a hozzájárulást a Közös képviselő adta meg, arról a következő Közgyűlést tájékoztatja. A tulajdonos
az átvállalóért hozzájárulás esetén is készfizető kezesként felel. E rendelkezéseket a tartozásátvállalásról szóló
szerződés tartalmának meghatározása során figyelembe kell venni.
A Társasház sem a tulajdonostársaknak, sem kívülállóknak hitelt nem nyújthat. Nem minősül hitelnek, ha a
Közgyűlés vagy felhatalmazása alapján a közös képviseleti szerv a tartozásokra részletfizetést vagy halasztott
fizetést engedélyez. Ilyen fizetési kedvezmény csak kamatkötelesen adható.
Fizetési kedvezmények esetén a kamat a mindenkori jegybanki kamat, késedelmes teljesítés esetén a késedelmi
kamat a mindenkori Ptk. szerinti ügyleti kamat. A kamat és késedelmi kamat érvényesítése – a Közgyűlés eltérő
döntése hiányában – kötelező.
Közös költséggel vagy a Társasház egészét terhelő közös kötelezettséggel, vagy bármely a tulajdonostárs által a
Társasháznak fizetendő összeggel szemben a tulajdonostársak nem élhetnek beszámítással.

Közös költség hátralék esetén követendő eljárás
89. A Közös képviselő / Lakásszövetkezet köteles figyelemmel kísérni és havonta ellenőrizni a közös költség

befizetését. A Közös képviselő / Lakásszövetkezet a Közgyűlés külön döntése és felhatalmazása nélkül jogosult és
köteles megtenni minden jogszerű intézkedést a hátralékos társasházi tulajdonostárssal szemben.
90. Amennyiben valamely tulajdonostárs a közös költség befizetésével késedelembe esik, a késedelembe eséstől
számított 15 napon belül a Közös képviselő / Lakásszövetkezet köteles az érintett tulajdonostársat írásban,
igazolható módon, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítani a közös költség hátralék 15 napon
belül történő befizetésére.
91. Ha a tulajdonostárs befizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget 15 napon belül, a Közös
képviselő / Lakásszövetkezet köteles fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni.
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III.
A tulajdonostársak egymás közti jogviszonya
A) A közös épületrészek használata
92. A közös használatú épületrészek és helyiségek, a telek és minden más épület berendezés és felszerelés birtoklására

és rendeltetésszerű használatára valamennyi tulajdonostárs és mindazok azonos mértékben jogosultak, akiknek a
tulajdonostársak a különtulajdonuk használatát jogszerűen átengedték. Ez alól kivételek egyes járműtároló helyei,
pincehelyiségek, tárolók. E jogát azonban senki sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekének
sérelmére.
93. A közös helyiség, használata és hasznosítása kérdésében a Közgyűlés egyszerű többséggel hozhat határozatot.
Nem engedhető kizárólagos, illetve többlethasználat annak a tulajdonostársnak, akinek lakó- és/vagy tartózkodási
helye nem az Épületben van, vagy aki más, az SzMSz-ben vagy közgyűlési határozatban írt okból erre nem
jogosult.
94. Közgyűlési határozat eltérő rendelkezése hiányában a Társasház és az egyes tulajdonostársak szerződéses
kötelezettségeinek és a 109. pontban írtaknak a figyelembe vételével a Közös képviselő által a Közgyűlés előzetes
hozzájárulása nélkül az alábbi közös tulajdonú ingatlanrészekre köthető bérleti vagy kizárólagos, avagy
többlethasználati szerződés: egyes épületrészek közötti földterületek, pince, használaton kívüli tetőrészek, kül- és
beltéri falfelületek.

A földszinti helyiségtulajdonos a Társasházzal kötött szerződés alapján, kizárólag díjazás
ellenében, a szomszédos helyiségtulajdonos hasonló jogának tiszteletben tartása mellett
használhatja a tulajdona körüli falfelületet, ha az adott különtulajdonú lakás-ingatlan funkcióját
a törvényes és szerződésszerű körülmények között üzlethelyiséggé vagy irodává változtathatta
meg. E falfelületet az épület bejárata körüli falsáv kivételével másnak használatba adni nem
lehet.

95. A 94. pontban foglaltak az ott írt feltételek mellett is csak akkor valósíthatók meg, ha a tulajdonostársnak vagy
96.
97.
98.

99.

annak a személynek, akivel együtt osztatlan közös tulajdonban álló önálló társasházi ingatlan társtulajdonosa, két
éven belül nem volt az esedékesség napjáig meg nem fizetett közös költség vagy más tartozása.
Minden tulajdonostárs kötelezettsége a közös tulajdon közös üzemeltetése, fenntartása, felújítása, korszerűsítése,
és ezek költségeinek arányos viselése, azok gondozása és kímélete.
Adóvevő berendezéseket a közös használatba telepíteni, ott üzembe helyezni, működtetni csak a Közgyűlés
előzetes hozzájárulásával lehet. Tilos a közös használatba sugárzó és más veszélyes anyagot bevinni, tárolni, azzal
bármilyen műveletet végezni.
A különtulajdonhoz, a kizárólagos használatra átengedett közös tulajdonú ingatlanrészekhez, berendezésekhez és
felszerelésekhez a közös tulajdonon keresztül történő odajutásban, a be- és kijárásban a tulajdonostársat és
mindazokat, akiknek a tulajdonostársak a külön- vagy közös tulajdonú ingatlanok (ingatlanrészek) használatát jogés szerződésszerűen, az SzMSz-nek megfelelően átengedték, semmilyen okkal nem lehet akadályozni, a közös
használatát tiszteletben kell tartani. A közös használatú ingatlan és ingatlanrész e pontban írt használatáért a közös
költségen és a Társasházat terhelő közös kötelezettségek fedezetén túl más juttatást, díjat követelni nem lehet és ez
feltételhez sem köthető, kivéve az SzMSz betartásának megkövetelését.
A tulajdonostársakat megilleti az a jog, hogy nevüket, cégüket és logójukat a lépcsőházban erre a Társasház által
rendszeresített táblán elhelyezzék. Ez csak egységes, esztétikus módon, célszerű és minőségi anyagok
felhasználásával történhet. A tábla elkészítése, a feliratok elkészítésének és kihelyezésének költsége a
tulajdonostársakat terheli, de az elkészítést és kihelyezést csakis a Közös képviselő rendelheti meg és
bonyolíthatja. A bonyolítás az érdekelt fél költség terhére történik.

Az elkészítés és kihelyezés megtagadható, ha a felirat közízlést, közerkölcsöt vagy a Társasház
jóhírnevét sérti. Az e pontban szabályozott jogát a tulajdonostárs elveszti, ha írásbeli felszólítás
ellenére a felhívásban írt határidőben nem fizeti meg az esedékessé vált bármi nemű
Társasházzal szembeni tartozását.
100. Ha egy tulajdonostárs több táblát akar kihelyezni, vagy a tábla a Közgyűlés által előírt méretet meghaladja, külön
díjazás kérhető, melyről a Közgyűlés döntéséig ideiglenes jelleggel a közös képviselet dönt. E táblákat,
elkészítésük megrendelése előtt formájuk, anyagminőségük és tartalmuk szerint a Közös képviselővel
engedélyeztetni kell.
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101. Ha az SzMSz eltérően nem rendelkezik, a tulajdonostárs a kizárólagos használatában álló közös használatú

ingatlanrészen másnak nem engedhet használatot, kivéve az olyan személyt, akinek egyidejűleg a külön tulajdona
használatát is jogszerűen átengedi. Az e pontban írtak megsértése esetén a bérleti, kizárólagos vagy
többlethasználati szerződés külön intézkedés nélkül megszűnik, ha a szerződésszegő (SzMSz-t illetve közgyűlési
határozatot sértő) magatartással a tulajdonostárs írásos felhívásra a felhívásban írt határidőben nem hagy fel.

Ez a kizárólagos használati szerződések szükségszerű tartalmi eleme akkor is, ha erre a
szerződés kifejezetten nem utal.

102. Az SzMSz vagy közgyűlési határozat eltérő rendelkezésének hiányában a közös használatú épületrészben okozott

kár elhárítási és helyreállítási költsége nem minősül közös költségnek. Ez alól kivétel az elháríthatatlan erőhatalom
(vis maior) miatt beállott kár. Nem viselhető a kár a közös költségből, ha az másra áthárítható és rövid időn belül
behajtható és a kár kijavítása a társasházi ingatlanok üzemben tartását nem akadályozza ill. nem vezet további
kárhoz. Több károkozó felelőssége egyetemleges. A tulajdonostárs a lakótársáért, bérlőjéért, megbízottjáért,
alkalmazottjáért, látogatójáért, ügyfeléért, és mindazokért, akiknek a külön-tulajdona használatát akár csak
alkalmilag is átengedte, ill. aki őt felkereste, saját felróhatósága nélkül is úgy felel, mintha a kárt maga okozta
volna. A közös használatban okozott károk fedezetét a közös költségből kell megelőlegezni, viselni a közös
költségből pedig akkor kell, ha a kár behajtására nincs esély vagy a behajtás költségei a kár mértékéhez
viszonyítottan a behajtást gazdaságtalanná teszik.

B) A külön tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

A külön tulajdon használata és hasznosítása
103. A társasházi tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a rendelkezésnek, a birtoklásnak, a

104.
105.
106.
107.
108.
109.

használatnak, a hasznok szedésének joga, a kizárólagos használatában lévő közös használatú ingatlanrészek
tekintetében pedig a birtoklás és a használat joga. A tulajdonostárs e jogosítványait nem gyakorolhatja a többi
tulajdonos közös és külön tulajdonhoz fűződő joga és törvényes érdeke sérelmére.
A külön tulajdonon olyan átalakítás nem végezhető, amely sérti a közös használatú vagy külön tulajdonok
rendeltetésszerű használatát, használhatóságát, a társasházi épületek harmonizáló és egységes arculatát.
Tilos a külön tulajdonba sugárzó és más veszélyes anyagot bevinni, tárolni, azzal bármilyen műveletet végezni.
A tulajdonostárs a külön tulajdonában álló lakást vagy egyéb helyiséget kizárólag annak rendeltetése szerint
használhatja, illetőleg hasznosíthatja.
A tulajdonostárs a külön tulajdonában lévő lakás/helyiség használatakor köteles tekintettel lenni a többi
tulajdonostárs nyugalmára, és arra, hogy a társasházi épület rendeltetése lakóház.
A külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségében tilos a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény
hatálya alá tartozó, illetőleg szexuális vagy erotikus szolgáltatásra irányuló tevékenységet folytatni, valamint,
szexuális terméket és segédeszközt árusítani vagy forgalmazni.
Ha a külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használata telepengedély-köteles
tevékenységhez vagy kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére
jogosító működési engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, az engedély akkor adható ki, ha a Közgyűlés a
hatóság felhívásától számított 30 napon belül nem hoz tiltó határozatot.

A Közgyűlés a lakhatás nyugalma - így a zaj- és rezgésvédelem, valamint a lakókörnyezetet
veszélyeztető más tevékenység megelőzése - érdekében a használat, hasznosítás módjának
megváltoztatásához az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével
kikötött feltétellel is hozzájárulhat. A határozatnak tartalmaznia kell a lakhatás nyugalmát
zavaró magatartások részletezését és ennek alapján a közgyűlési döntés indokolását.
110. Ha a külön tulajdonon belül az épület vagy a külön- vagy közös tulajdonú épületrészek adottságai miatt közös
tulajdonú épület berendezés vagy felszerelés található, és más műszaki megoldás nem vagy csak jelentős
költségtöbblet révén lenne alkalmazható, akkor ezért a tulajdonostárs díjat vagy kártalanítást nem követelhet.
111. Ha az önálló különtulajdonú ingatlanon belül olyan közös tulajdonú dolog van, amely a Társasház közös célját
szolgálja, azt a Társasház a közös költségből köteles üzemeltetni, fenntartani, felújítani, korszerűsíteni, bővíteni,
cserélni. A tulajdonostárs köteles a Társasház megbízottjának lehetővé tenni, hogy a közös tulajdonú dolgot a
Társasház kijelölt tagja vagy megbízottja megbízása keretein belül felügyelje, üzemben tartsa, karbantartsa,
felújítsa, korszerűsítse, bővítse. A közös tulajdonon végzett, e pontban felsorolt tevékenységeket a
tulajdonostárssal előre egyeztetett időpontban kell végezni.
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Nincs szükség az előzetes egyeztetésre, ha a tevékenység másnak életét, testi épségét vagy
vagyonát közvetlenül fenyegető és más módon el nem hárítható veszély (szükséghelyzet) miatt
szükséges. Ebben az esetben a tulajdonos nem hivatkozhat birtoka védelmére és köteles tűrni,
hogy a különtulajdonú ingatlanát és más abban lévő dolgát a szükséghelyzet megszüntetése
végett az elkerülhetetlen és arányos mértékben a Társasház vagy a megbízásából eljáró személy
igénybe vegye, használja, illetőleg abban kárt okozzon. Ez a kötelezettség a tulajdonostársat
csak akkor terheli, ha a közös tulajdonú ingatlanrészt és más dolgot vagy más tulajdonostárs
különtulajdonú dolgait fenyegető kár előreláthatóan jelentős mértékben meghaladja azt a kárt,
amely a tulajdonostársat a tevékenység következtében érheti. Az ilyen tevékenységgel a
különtulajdonú dologban okozott károkat az köteles megtéríteni, akinek a különtulajdonú
ingatlana szükséghelyzetben volt. Ha a károkozás a közös tulajdonú épületrész vagy épület
berendezés és felszerelés érdekében történt, a kártalanítást az SzMSz eltérő rendelkezése
hiányában a közös költségből kell fizetni. Ettől a szabálytól a Közgyűlés az SzMSz módosítása
nélkül is eltérhet. Ha több különtulajdonú ingatlan vagy különtulajdonú ingatlan és közös
tulajdonú épületrész vagy épület berendezés (felszerelés) érdekében végeztek károkozással járó
tevékenységet, a kárfelelősség egyetemleges.
112. Eltérő megállapodás hiányában a tulajdonostárs köteles a külön tulajdonában álló ingatlant, annak valamennyi

tartozékát, valamint a legalább fél évre, avagy már fél éve a kizárólagos használatába vett közös tulajdonú
berendezési és felszerelési tárgyat a használat ideje alatt saját költségén üzemeltetni, fenntartani, időszakonként
felújítani, terheit és kárait viselni.
113. A külön tulajdon az abban ténylegesen lakó (azt ténylegesen használó) tulajdonostárs kereső tevékenysége
gyakorlására is használható, de cége székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként, képviseleti irodájaként állami
vagy kamarai nyilvántartásba kizárólag a Közös képviselő előzetes írásbeli értesítését követően jelenthető be.

A tárolók tekintetében ez csak a Közgyűlés előzetes hozzájárulásának megadását követően
történhet meg.
A tulajdonostárs kötelességei

114. A tulajdonostárs köteles:
a) fenntartani a külön tulajdonában álló lakást,
b)

lehetővé tenni és tűrni, hogy a különtulajdonú lakásába a közösség megbízottja a közös tulajdonban álló
épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, a rendkívüli káresemény vagy
veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás, valamint a fenntartási munkák
elvégzése céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó szükségtelen
háborítása nélkül,

c)

a szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek lakása
használatát átengedte, betartsa a b) pont rendelkezéseit, és a használat ne járjon a többi tulajdonostárs joga és
törvényes érdeke sérelmével;

d) a lakásában tervezett építkezésről értesíteni a Közös képviselőt.

115. A tulajdonostárs köteles a Közös képviselőnek bejelenteni:
a) külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást,
b)

lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatát, illetőleg a jogi személy
nyilvános adatát,

c) a külön tulajdonában lakó, azt bérlő, használó személy fenti adatait, valamint a haszonélvező személy nevét, a
külön tulajdonában lakó személyek számát, ha a közüzemi szolgáltatás, illetőleg a központi fűtés- és
melegvíz-szolgáltatás díja a bérlőt terheli, vagy azt a bentlakó személyek száma szerint kell a
tulajdonostársak között megosztani. A tulajdonostárs köteles a bérlőt a rá vonatkozó adat bejelentéséről
tájékoztatni.

116. A 115. pont szerinti bejelentési kötelezettségnek a tulajdonosok a birtokbavételtől, illetve a tulajdonosváltozástól
számított 15 napon belül kötelesek eleget tenni.

117. Az adat és/vagy adatváltozás közlésének elmaradása, téves (félrevezető) vagy hiányos teljesítése esetén a Közös

képviselő a bejelentésre köteles tulajdonostársat adatközlésre szólíthatja fel. A felszólítás eredménytelensége

325

esetén a tulajdonostársat fél havi közös költség összegének megfelelő kötbérfizetési kötelezettség terheli, mely
összeg a felszólítás közlését követő 15. napon válik esedékessé.
118. A bejelentési kötelezettség alá eső adatokat a Közös képviselő kezelheti, azokról nyilvántartást vezethet. A Közös
képviselő a nyilvántartásba vett adatokról kizárólag a közüzemi szolgáltató, a központi fűtés- és melegvízszolgáltatója, valamint a bíróság részére adhat tájékoztatást, melyhez a tulajdonos előzetesen hozzájárul.

119. A tulajdonostárs köteles haladéktalanul bejelenteni a Közös képviselőnek, ha a közös tulajdonban ő maga, az a

személy, akinek károkozásáért, mint sajátjáért felelős, avagy más személy kárt okozott vagy ennek veszélye
fenyeget.

Építkezés
120. A tulajdonostárs a külön tulajdonában álló ingatlanban – a jogszabályi és hatósági előírások betartásával –

építkezhet, de a lakásában tervezett építkezésről annak megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles értesíteni a
Közös képviselőt Az építkezést az értesítést követő 15 napon belül nem szabad megkezdeni.

121. Az építtető tulajdonostárs a lakásában tervezett olyan építkezés megkezdéséhez, amely miatt az alapító okiratot

nem kell módosítani, de a munka az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt épület berendezésre történő
csatlakozással vagy a közös épületrész, épület berendezés műszaki állapotának megváltozásával jár együtt, az
épület biztonságának, állékonyságának megőrzése érdekében köteles az ilyen munkával közvetlenül érintett
tulajdonostársak tulajdoni hányada szerinti legalább kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.
122. Az építtető tulajdonostárs a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a
lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani.
123. Ha a 122. pontban említett - az építésügyi hatóság jogerős és végrehajtható építési engedélye alapján elvégzett munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító
okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a Közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti
legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot módosíthatja. A Közgyűlés határozata az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül
jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

C) Házirend
124. A Társasház házirendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza, melyet a Társasházban jól látható helyen (a hirdetőtáblán)

ki kell függeszteni.
125. A házirend szabályait - a használat jogcímétől függetlenül - a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség
mindenkori használója köteles betartani.

IV.
A Társasház működését szabályozó rendelkezések rangsora és a részleges érvénytelenség
126. Amennyiben jogszabály egy szóban forgó kérdéshez kógens (kötelező) szabályozást ír elő, úgy az SzMSz ettől

eltérő rendelkezéseit alkalmazni nem lehet. Amennyiben a szóban forgó kérdés az SzMSz-ben nincs szabályozva,
vagy a kötelező jogszabályi rendelkezésektől eltér, a jogszabály az irányadó.
127. Amennyiben a tulajdonostársak között értelmezési viták merülnek fel, úgy az SzMSz-t oly módon kell értelmezni
vagy módosítani, hogy az megfeleljen a jogszabályban előírtaknak, illetve ne akadályozza a Társasház működését
és üzemeltetését, a tulajdonosok döntéshozatalát, a Társasház igényérvényesítését, valamint külső jogviszonyait és
elérje a szándékolt gazdasági célt. Ha a tulajdonostársak egy adott rendelkezést értelmeznek, úgy az értelmezés
során az alább felsoroltak az itt írt rangsorban kerülnek alkalmazásra:
- kógens jogszabályok,

- SzMSz,
- diszpozitív (eltérést engedő) jogszabályok.
128. Amennyiben az SzMSz egyes rendelkezései érvénytelennek bizonyulnak, ez nem eredményezi az SzMSz
egészének az érvénytelenségét.
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V.
Egyéb rendelkezések
129. Az SzMSz-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Társasházi tv. és a Ptk., valamint a
Lakásszövetkezetekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

130. Az SzMSz rendelkezései a mindenkori tulajdonostársakat kötelezik. A házirend szabályait a lakás, illetőleg a nem

lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használója is köteles betartani. Az SzMSz-ben a lakás egészének vagy
egy részének a nem lakás céljára történő használatára, hasznosítására, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségben folytatható tevékenység feltételeire megállapított szabályok a használat jogcímétől függetlenül a
mindenkori használó részére is kötelezőek.
131. Az SzMSz-t és annak módosításait az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolni.
132. Az SzMSz-t megszegő tulajdonostárs, szerződésszegésenként a Közös képviselő felhívására, a felhívás
kézhezvételétől számított 8 napon belül, a felhívásra okot adó körülmény évében fennálló félhavi közös költségnek
megfelelő összeget köteles a Társasház részére kötbérként megfizetni. Ez az egyéb fizetési kötelezettségeit nem
csökkenti.
133. A Társasház az épület bejáratainál, a földszinten üveglappal borított zárható hirdetőtáblát (a továbbiakban:
Hirdetőtábla) működtet, amelyen a Társasház szerveinek határozatait, tájékoztatóit, közleményeit, felhívásait
függeszti ki. Más irat kifüggesztése nem megengedett.
134. A Társasház iratai 3 példányban és magyar nyelven készülnek. Az iratokról az arra igényt tartó költségére
fénymásolat készíthető és adható ki. Nem adható ki olyan irat, amelynek arra illetéktelen általi megismerése
személyiségi jogokat és adatvédelmi szabályokat sért. A fizetési kötelezettségekkel, birtoklással, használattal,
hasznok szedésével és hasznosítással összefüggő iratok, valamint a Társasház ügyeiben született bírósági és
hatósági iratok tulajdonostárs részére történő hozzáférhetővé tétele nem minősül jogosulatlan adatkezelésnek,
üzleti vagy magántitok-sértésnek.
135. Az SzMSz értelmezésére a magyar jog szabályait és fogalmait kell alkalmazni. A tulajdonostársak egymás közötti,
továbbá a tulajdonostárs és a Társasház közötti jogvitákat mindenekelőtt tárgyalásos úton, egymás és a többi
tulajdonostárs birtoklásának és használatának zavarása nélkül kell megoldani. A vita megoldásában a Közös
képviselőnek aktívan, elfogulatlanul és tárgyszerűen kell közreműködnie.
136. A közösség és a tulajdonostárs, illetőleg a közösség és harmadik személy között keletkezett polgári jogvitában - ha
az érintettek megállapodni nem tudnak - a közvetítői tevékenységről szóló külön törvény rendelkezései alapján
permegelőző közvetítői eljárást lehet kezdeményezni. Közvetítői eljárás a vitában érintett felek írásbeli - a
közösség tekintetében közgyűlési határozat alapján létrejött - közös megegyezésével kezdeményezhető.
137. Az SzMSz-t valamennyi tulajdonostársnak rendelkezésére kell bocsátani. Ez érvényesül az SzMSz módosításaira
és javított példányaira is. Ezek a dokumentumok azokkal szemben nyilvánosnak minősülnek, akik hitelt érdemlően
igazolják azt, hogy a Társasház közös ügyeinek intézésében, a fenntartásban, felújításban, korszerűsítésben
érdekeltek vagy a külön vagy közös tulajdonon tulajdonjogot vagy használati jogot kívánnak szerezni. Az Alapító
Okiratot és az SzMSz-t hatósági vagy bírósági eljárás céljából valamennyi társasházi szerv és a tulajdonostársak
szabadon felhasználhatják. Az e pontban szabályozott felhasználás vagy hozzáférhetővé tétel nem minősül
jogosulatlan adatkezelésnek vagy magán- vagy üzleti titok megsértésének.
138. Az SzMSz illetve a Közgyűlés határozatai alapján szükséges jognyilatkozatok írásban érvényesek.

Tiszavasvári, 2017. …............ hó …... nap

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő tulajdonostárs

Hitelesítő tulajdonostárs

Ellenjegyzem:
Kelt: Tiszavasvári, 2017. ….............hó ….. nap

dr. Simon József
jogtanácsos
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HÁZIREND
A Szervezeti és Működési Szabályzat 1.sz. melléklete

A házirend célja, hogy rögzítse a ház, mint lakóépület rendeltetésszerű használatára, állagának
védelmére szolgáló követelményeket, valamint a társas együttélés alapvető szabályait, a lakók
egymás iránti magatartását meghatározza.
1. A házirend előírásainak betartása/betartatása minden személyre kötelező érvényű, aki a házban
lakik, illetve a házban ideiglenesen tartózkodik.
2. A lakóépületben televízió, rádió, lemezjátszó, videó és egyéb elektronikai és audio-vizuális
eszköz úgy működtethető, hogy az mások nyugalmát ne zavarja. Zajt okozó háztartási gép és
egyéb gépek használata, valamint zajjal járó építési, szerelési munka végzése munkanapokon,
valamint hétvégén is 8 és 20 óra között engedélyezett. Kivételt jelentenek a sürgős, veszélyt
elhárító munkálatok.
3. A lépcsőházban 22 óra és 8 óra között hangoskodni, más lakó pihenését, nyugalmát megzavaró
tevékenységet folytatni tilos. Családi vagy egyéb társasági összejövetelek esetén, ha az
várhatóan zajos lehet, a szomszédos lakások lakóit értesíteni kell, kivétel: Szilveszter!
4. A közös tulajdonú helyiségekben (lépcsőház, folyosó) a dohányzás tilos. A dohányzók csak a
dohányzásra kijelölt helyen dohányozhatnak, a cigaretta csikkeket a dohányzásra kijelölt helyen
elhelyezett cigarettacsikk-tartóban kötelesek elhelyezni és annak rendszeres kiürítéséről
gondoskodni.
5. A lépcsőházba behordott nagymértékű sarat, szétfolyatott anyagot, egyéb szennyeződést, a
szennyezést okozója köteles azonnal eltakarítani.
A lépcsőház és a közös helyiségek takarítását (felseprését és felmosását, korlát, ablak főbejárati ajtó)
a hirdetőtáblán kifüggesztett név szerinti beosztás alapján a ház lakói és a bérlők végzik.
Évente egyszer (tavasszal) nagytakarítást kell hirdetni! A lakásokhoz tartozó erkélyek, teraszok,
ablakpárkányok takarítása a hozzá tartozó lakás tulajdonosának a kötelessége. Télen a
csúszásmentesítés és a hó eltakarítása szintén a hirdetőtáblán kifüggesztett beosztás alapján történik.
Beköltözéskor és elköltözéskor a lépcsőházat a tulajdonosnak vagy az albérlőnek fel kell mosnia!
6. A szeméttároló konténereket hetente egy alkalommal ürítik (2 db nagy zöld konténer). A
konténerek utcára való ki és visszahelyezése a hirdetőtáblán kifüggesztett név szerinti beosztás
alapján történik. A szeméttároló konténerekbe kizárólag háztartási szemét kerülhet bekötött
szemeteszsákban. Nem háztartási szemét: (elhasznált berendezés, bútorok, nagyobb tárgyak,
felújítás során keletkezett törmelék) ezek elszállításáról a lakás használója köteles gondoskodni.
A nagyobb karton dobozokat össze kell darabolni, hogy a konténerbe elférjen. A műanyag
palackokat szelektíven (vizes, szörpös, mosószeres, stb.) összenyomva, lapítva a háztartási
szeméttől elválasztva, külön a kék színű sárga fedelű kukában kell gyűjteni. Ennek az
elszállítását minden hónapban egyszer végzik.
7. A meghibásodásokat a tulajdonostársak jelzik a megbízott személy - közös képviselő - felé, aki a
Lakszöv bevonásával gondoskodik azok javíttatásáról. A javítások, karbantartások ellenőrzése is
a közös képviselő feladata. A közös képviselő figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok
betartását, a ház műszaki állapotát és valamennyi meghibásodást. A szükséges intézkedés
megtétele érdekében értesíti a hatóságot, illetve a Lakszöv útján megrendeli az elvégzendő
feladatokat.
8. Valamennyi tulajdonos közös érdeke és kötelezettsége az épület közös részeinek és
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helyiségeinek, valamint az általa használt külön tulajdon rendeltetésszerű használata.
Mindenki köteles a megbízott személynek – közös képviselőnek – bejelenteni a tudomására jutott, a
ház üzemeltetésével kapcsolatos üzemzavart, rendellenességet.
Vagyonvédelmi szempontból minden bejövő és kimenő lakónak a főbejárati ajtót és a kapukat be kell
zárni!
Ismeretlen személyeket a házba beengedni tilos!
Az ajtónyitó kódot illetéktelen személynek megadni TILOS!!!
A szolgáltatást végző személyt (szerelőt, stb.) csak a címzettek engedhetik be!
A társasházban lakó tulajdonos lakásának bérbadása során, be kell jelentenie a Lakszöv-nek, ha a
bérlő fogja fizetni a közös költséget. Minden esetben a tulajdonos felel bérlőiért, hogy a HÁZIRENDet betartsák. Esetleges károkozás kapcsán teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a társasház felé.
WC kagylóba, mosdóba, mosogatóba dugulásveszély miatt TILOS zsíros, olajos folyadékot önteni!!!
A lakásokban keletkezett illatok szellőztetése a közös folyosóra nyíló ajtón keresztül tilos. A
szellőztetést a szabadba nyíló ajtókon, ablakokon keresztül kell elvégezni.
Klímaberendezések, tetőantennák, plakátok felszerelése a ház lakóinak előzetes egyeztetése alapján
végezhető.
Nyáron vihar, zivatar esetén az otthon tartózkodók gondoskodjanak a közös helyiségek ablakainak
bezárásáról.
A mindenkori tulajdonos köteles a közös képviselőnek (Lakszöv.-nek) az ingatlan eladását bejelenteni!
9. Tűz és egyéb károk megelőzése, mindenkinek kötelessége. Tűz és robbanásveszélyes anyagokat,
gyúlékony anyagokat, üzemanyagot a lakásban, közös használatú helyiségekben, illetve a
társasház területén tárolni ideiglenes jelleggel sem lehet, tilos.
A tűzrendészeti szabályokat be kell tartani!
10. A régi használaton kívül helyezett tárgyak, lomok ideiglenesen sem tarthatók a külön tulajdonon
kívül a lépcsőházban, folyosón. A felesleges holmikat, tárgyakat az évente egy alkalommal
meghirdetett lomtalanításkor kell a lakóknak az arra kijelölt helyre kitenni. A lomtalanítás
időpontja kifüggesztésre kerül a hirdetőtáblán!
11. A külön tulajdon, vagy a közös tulajdon felújítása során keletkező építkezési törmelék bekötött
szájú zsákban, a csövek, csapok, szaniterek, stb. kulturált módon és ideiglenesen maximum kéthárom hétig tárolhatók a közös képviselő által előzetesen engedélyezett és kijelölt területen, ezt
követően pedig az építtető saját költségén köteles elszállíttatni a házból, ill. a kijelölt területről.
12. Az épületből tárgyat, hulladékot kidobni, folyadékot kiönteni tilos. Az udvaron, lépcsőházban,
virágot elhelyezni csak megfelelő ápolással, mások jogos érdekének sérelme nélkül, mások
zavarása nélkül lehetséges, továbbá a tűzvédelmi szabályok betartásával.
13. Virágcserepet, virágládát, egyéb erre a célra szolgáló dísztárgyat csak megfelelően,
biztonságosan rögzített módon lehet elhelyezni úgy, hogy az mások egészségét, életét, személyi
és vagyonbiztonságát ne veszélyeztesse.
14. A folyosón robogót, motorkerékpárt tárolni tilos. Kerékpárt tárolni a közös biciklitárolóban
lehet. A tárolók ajtaját folyamatosan zárva kell tartani. A társasház tárolóiban benzin, gáz és
más tűzveszélyes anyaggal üzemelő jármű tárolása tilos. A társasház az erre a célra kijelölt
helyiségekben tartott tárgyakért, kerékpárokért felelősséget nem vállal.
15. A közös használatra szolgáló helyiségeket a használat idején kívül zárva kell tartani. A közös
használatra szolgáló területek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.
16. A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani tilos. A külön
tulajdonú lakásban állatot tartani csak a mindenkor hatályos, állatok tartásáról szóló
önkormányzati rendelet és a társasház házirendjének szabályai szerint szabad. Birtokháborítást
követ el, aki megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait (házi kedvencük által okozott
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zaj, szagártalom, ill. egyéb szennyezés). Kóbor állatot, valamint madarat az épületbe, az
épülethez szoktatni tilos.
A madarakat az ablakon, folyosón kidobált élelmiszerrel és ételmaradékkal etetni szigorúan tilos.
Tilos továbbá úgy etetni, hogy az mások lakásának ablak párkányának szennyezését okozza. A külön
tulajdonú lakásban tartott állat által a közös területen okozott szennyeződést az állat gondozója
haladéktalanul köteles feltakarítani.
17.A kutyák épületen belüli vezetése – kistestű állatok esetében - póráz használatával történhet.
Egyebekben az állattartás rendjére az önkormányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.
18. A lakóépület házirendje a társasház szervezeti és működési szabályzata részét képezi, azzal
egyidejűleg lép hatályba, módosítására a szervezeti és működési szabályzat módosítására
vonatkozó szabályok az irányadók.
19. A házirend szabályai értelemszerűen kötelezőek a tulajdonostársakra, a külön tulajdonú lakások
és helyiségek bérlőire, használóira, haszonélvezőire, vendégeire is.
20. A közös képviselő köteles a házirend egy példányát a társasház hirdetőtáblájára, mindenki által
jól látható helyre és módon kifüggeszteni.
Jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési
Szabályzat, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az
irányadóak.

Tiszavasvári, 2017. december …...

330

El terjesztés
a
közvilágítás
aktív
berendezések
karbantartását végz
szolgáltató kiválasztásáról és
elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kovács Edina köztisztvisel

Tárgy (16.np.):
El adó:
Témafelel s:

üzemeltetését,
a szerz dés

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet mellékletében szereplő szerződést az E.On
Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kösse meg az előterjesztésben
foglalt árajánlata alapján fogadja el a képviselő-testület.
Hozzászólás:
Sz ke Zoltán képvisel :
Megjegyezte, hogy az új partnerrel legyen tudatosítva, hogy a közvilágításunkat úgy tartsa karban,
hogy ne legyenek hetekig sötét szakaszok a városban.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
309/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetését, karbantartását
végz szolgáltató kiválasztása és a szerz dés elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetését, karbantartását végző
szolgáltató kiválasztása és a szerződés elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére, karbantartására az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.-vel (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) köt szerződést, nettó 1.910,- Ft/db/év +
Áfa díj ellenében.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
- E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -vel kösse meg a melléklet szerinti szerződést
- a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a fedezet biztosítására tegyen javaslatot a 2018. évi költségvetési rendelet
előkészítése során.
Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
Badics Ildikó jegyző
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309/2017. (XII.21.) Kt. számú határozat 1. melléklete

Tiszavasvári Város Önkormányzata
és az

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
között létrejött
A közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó
szerz dés

Csoportos cserés üzemeltetés
Tiszavasvári Város
közigazgatási területén

SZERZŐDÉS SZÁMA:
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/2017.

Eszköz üzemeltetési szerz dés

a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére

1.

Szerződő Felek:
egyrészről:

Tiszavasvári Város Önkormányzata

címe:
számlavezető pénzintézet:
bankszámlaszám:

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4
OTP Bank Nyrt.
11744144-15404761

adóigazgatási szám:
képviseletre jogosult:

15404761-2-15
Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr

a továbbiakban: „Megrendelő”
másrészről:
székhelye:
levelezési cím:
számlavezető pénzintézet:
bankszámlaszám:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

adóigazgatási szám:
cégjegyzékszáma:
a továbbiakban: „Szolgáltató”

10750036-2-09
09-10-000064

4024 Debrecen Kossuth L. utca 41.
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u 53
UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000005-08700046

a Megre delő és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: a „Felek” között az alulírott
napon és helyen alábbi feltételek szerint:
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2. A szerz dés tárgya
A szolgáltatás – jelen Szerz dés időtartama alatt – a közvilágítási berendezés közvilágítási
célra történő rendelkezésre állását és teljes körű üzemeltetését, karbantartását, foglalja
magában, melynek ellenértékét a Megrendel a Szolgáltatónak rendszeresen megfizeti.
A teljes körű üzemeltetés és karbantartás az alábbiakat tartalmazza:
 Közvilágítási hibacímek kezelése
 Folyamatos karbantartás
 Üzemzavar elhárítás
3. Fogalom meghatározások
3.1. Közvilágítási berendezés
A Szerz dés szempontjából közvilágítási berendezésnek min sülnek az alábbi elemek:
Aktív elemek:
fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap,
sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés) együtt,
bekötő vezetékek, kötőelemek.
A Szerz dés szempontjából nem min sül a közvilágítási berendezés részének

Passzív elemek:

 a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útátfeszítés)
 a kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl.
közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti
kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés)
 a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő
berendezés
 a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út,
berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak
kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő
készülék)

Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:
 Azok az épületfalak, ill. építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.
 Azok a más célú berendezéseket szolgáló tartószerkezetek, amelyekre
közvilágítási berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és olyan
mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig
erre vonatkozóan a közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú
berendezés üzemeltetője írásban megállapodott.
 Többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló
részei.
 Épületeket, templomokat, dísz kutakat stb. megvilágító berendezések
(díszvilágítás), fényárak, még abban az esetben sem, ha villamos energia
ellátásuk a közvilágítási hálózatról történik. Díszvilágítás és fényár
meghibásodása esetén a javításról, cseréről a Szolgáltató és Megrendelő - a
megrendelő költségviselése mellett - külön, egyedi megállapodást köt.
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Egy berendezés alatt egy település közigazgatási területének, illetve – a Felek
megállapodása szerint – annak jól körülhatárolt részének közvilágítási berendezését
értjük.
3.2. Létesítés, karbantartás
 Közvilágítási létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglevő közvilágítási
berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (a továbbiakban
együtt: létesítés)
 Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és
biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy
előfordulási számuk csökkentése érdekében végzett tevékenység (a felújítás és
karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg).
3.3. Korlátozások
 A Szerz dés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés aktív elemeinek
villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a beés kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére, azt
a Szolgáltató a külön megkötött hálózathasználati szerz dés alapján biztosítja a
mindenkor érvényes jogszabályi feltételek alapján
 A Szerz dés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés működéséhez
szükséges villamos energia ellátásra
 A Szerz dés hatálya nem terjed ki további új közvilágítási berendezések
létesítésére, a meglévő közvilágítási berendezések felújítására korszerűsítésére.
4. Teljesítés helye
4.1. A szolgáltatás teljesítésének helye
A Megrendel közigazgatási területén lévő, a mellékletben szereplő közvilágítási
berendezések aktív elemei (fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal - gyújtó, előtét,
foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem,
búra, tömítés - együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek).
4.2. A szolgáltatás teljesítési határa
A teljesítés határa a 3.1. pontban szereplő aktív elemként leírt részek fizikai határa. Ezen
belül:
 közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa
bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;
 önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének
összekötési pontja, az áramkötés nélkül;
 önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék
elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem
nélkül.
 átfeszítés / falba épített kábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt
szabadvezeték összekötési pontja az áramkötés nélkül.
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5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1. Az aktív elemek rendelkezésre állása
Tervezett élettartam, rendelkezésre állás
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a tulajdonában álló lámpatestekkel a közvilágítási
szolgáltatás ellátása érdekében a Megrendel számára a Szerz dés hatályba lépését
követően rendelkezésére áll és biztosítja azok működéshez szükséges állapotát a
Szerz dés időtartama alatt.
A Megrendel tulajdonában lévő, közvilágítási célú lámpatestek üzemeltetésének
feltétele az E.ON Rendszerengedély, a lámpatesten jól látható helyen feltüntetett CE
tanúsítvány, továbbá a Megrendelő tulajdonában lévő közvilágítási vezeték villamos
energia ellátása és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról történik.
A lámpatestek létesítéskor tervezett élettartama 20 év, ennek lejárta után a lámpatestek
gazdaságosan nem üzemeltethetők. A lámpatestek élettartamának lejárta után esedékessé
váló korszerűsítés műszaki-gazdasági feltételeit a szerződő Felek külön megállapodásban
rendezik.
Káresemények kezelése, helyreállítás
A Szerz dés időtartama alatt a közvilágítási berendezésben okozott károkat –
amennyiben azok tekintetében Megrendel felelőssége minden kétséget kizáróan
megállapítható – Megrendel köteles saját költségén, haladéktalanul kijavíttatni.
Mindazon károk kijavíttatása, melyek tekintetében Megrendel felelőssége nem áll fenn,
a Szolgáltató felelőssége, feladata a kár esetleges továbbhárítása (harmadik fél,
kárbiztosító stb.) felé. Ezen szabály nem vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező
közvilágítási lámpatestekre, melyek esetében a Megrendelő felelőssége a kár esetleges
továbbhárítása harmadik fél ( pl. kárbiztosító stb.) felé.
A közvilágítási berendezésen káreset, rongálás során, elemi kár, tűzeset, nem természetes
elhasználódásból eredő meghibásodás és az üzemfolytonosság miatt szükséges
helyreállítás a Szolgáltató feladata, kivéve a Megrendelő tulajdonát képező
lámpatesteket, melyek szükséges helyreállításáról a Megrendelő és a Szolgáltató a
Megrendelő költségviselése mellett külön, egyedi megállapodást köt. Szándékos vagy
gondatlan rongálás esetén rendőrségi feljelentést kell tenni. Káreset bekövetkezése
esetén a Szolgáltató minden, a káreseménnyel összefüggő adatot felkutat és rögzít.
5.2. Aktív elemek működtetése
Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű
üzemeltetését és karbantartását jelenti a jelen Szerz désben meghatározott teljesítés
helyen. Ezen belül:
Hibacím kezelési feladatok
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt
meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben
biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert (WF) üzemelteti.
 Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hibabejelentési lehetőségek: Call
Center műszaki hibabejelentő
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 TISZÁNTÚL:06-80/21-03-10;
elektronikus
úton
pedig
az
http://www.eon.hu/Online_ugyintezes honlapon az Online ügyfélszolgálat
menüpont alatt (a használathoz ügyfeles regisztráció szükséges) vagy
személyesen bármelyik ügyflszolgálati irodában nyitvatartási időben
 Megrendel részére kizárólagosan biztosított további lehetőségek: telefonon:
06-40/200-636, e-mail-en: kozvilcc@eon-hungaria.com)

Teljesítési határid k
A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés aktív elemét a
Szolgáltató köteles legkésőbb a saját felderítésétől, vagy Megrendel től, illetve
harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva:
 kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban
fellépő hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
 országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő
csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén, 8 napon
belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén, 14 napon belül kijavítani, üzemképessé
tenni.
 Passzív elem meghibásodása esetén a javítási határidő a passzív elem
hibaelhárítás befejezésétől kezdődik.

Hibaelhárítási, karbantartási feladatok
 A Megrendel , ill. harmadik fél által a közvilágítás üzemkészségével,
fényforrás meghibásodásával (egyedi sötét cím) tett hibabejelentést a
Szolgáltató rögzíti és a jelen Szerz dés „teljesítési határidők” pontjában foglalt
határidőn belül a hibát elhárítja.
 A Szolgáltató köteles a közvilágítási berendezések állagának és rendeltetésszerű
működésének biztosítása érdekében szükséges javító és karbantartási munkákat
elvégezni, köteles a közvilágítási berendezésekkel történő szolgáltatás feltételeit
(a szabvány által elismert avulás figyelembevételével) folyamatosan biztosítani.
5.3.
Műszaki és minőségi követelmények:
A Szolgáltató a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak
I. osztályú anyagokat használhat fel.
5.4.
A munkavégzést befolyásoló körülmények:
A szerz dés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemeltetés
feltételeit biztosítani kell.
A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a
lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A Szolgáltatónak a karbantartási,
valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a
tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb
zavarásával és költségtakarékos módon történjen. Szolgáltató jogosult a meghibásodott
fényforrásokat a közvilágítási hálózat egyes szakaszainak nappali bekapcsolásával is
felderíteni, amennyiben a felderítésre a nappali bekapcsoláson túli más gazdaságos
műszaki megoldás nem áll rendelkezésére.
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5.5. Környezetvédelem
 A Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a jelen Szerz dés tárgyát képező
tevékenysége során keletkező, a 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet hatálya alá
tartozó veszélyes hulladéknak, a jelen Szerz désben vállalt kötelezettség,
továbbá a hivatkozott rendelet alapján Szolgáltató a tulajdonosa és a termelője.
 A Szolgáltató saját hatáskörben köteles gondoskodni hulladékának telephelyén
történő
gyűjtéséről,
szállításáról,
hasznosításáról,
ártalmatlanításáról,
megfelelve a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak.
5.6. Munkaszervezés, anyagbiztosítás
 A szolgáltatási tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése,
a munkaterület kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a Szolgáltató
feladata. Ezen belül a Szolgáltató feladatát képezi a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok
munkaterületre szállítása.



5.7. Munkabiztonság
 A Szolgáltató köteles tevékenysége során a munka biztonságával kapcsolatos
minden jogszabályt és egyéb előírást betartani és a munkaterületen
tevékenységet végző munkavállalóival is betartatni.
 A Szolgáltató vállalja, hogy csak a megfelelő vizsgával rendelkező
munkavállalóval végeztet munkát.
 A Szolgáltató az alvállalkozója tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna
el. Az alvállalkozók munkabiztonsággal kapcsolatos előírásaira is e szerz dés
szabályai érvényesek. Ezen előírások vizsgálata a Szolgáltató feladata.
6.

A Megrendel jogai és kötelezettségei

6.1. Ellenőrzési jogosultság
A Megrendel jogosult a közvilágítási berendezés folyamatos rendelkezésre
állásának, teljes körű üzemeltetésének, karbantartásának, valamint az előírt minőségi
paraméterek betartásának folyamatos ellenőrzésére.
6.2. Fizetési kötelezettség
A Megrendelő köteles a jelen Szerződésben foglaltak Szolgáltató által történt
teljesítésének ellenértékét a Szolgáltatónak havonta rendszeresen számla ellenében
megfizetni.
7. Szolgáltatói díjak
7.1. Aktív elem egységár
Az 1. számú mellékletben meghatározott lámpatestekre:
1.910,Ft/db/év
+
ÁFA,
azaz
Ezerkilencszáztíz Ft/db/év + általános forgalmi adó
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7.2. A díj kiszámítási módja:
A 7.1 pontban szereplő Ft/db/év értéket szorozni kell az 1. számú mellékletben
meghatározott lámpatestek darabszámával és az eredmény 1/12-ed része a
tárgyhónapban fizetendő szolgáltatási díj. Amennyiben változik az 1. számú
mellékletben a beépített lámpatestek darabszáma, úgy a változás időpontjától
kezdődően a díjat az új darabszám szerint kell megállapítani.
7.3.
Az egységár és vállalkozási díj változása
A Felek megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban szereplő aktív elem üzemeltetési
egységárat évente, minden év március 31-ig a KSH által közzétett fogyasztói árindex
mértékével módosítják január 1-ig visszamenőlegesen. Erről a Szolgáltató értesítést
küld a Megrendelő részére minden év április 15-ig, és a megváltozott egységár képezi
a továbbiakban az elszámolás alapját. A megváltozott díj, az áprilisban kiállítandó
számlában kerül először érvényesítésre azzal, hogy a számla tartalmazza a január 1.
napjáig visszamenőlegesen érvényesítendő díjkülönbözetet is.
8. Fizetési feltételek
8.1. Számlázás, fizetési mód
 A Szolgáltató havonta egy számlát állít ki. A számla tartalma a 7.2 pontban
foglalt szolgáltatási díj.
 A Szolgáltató a számla kiállítására a tárgyhónapot követő hónap első
munkanapjától jogosult. A számla kiegyenlítésének határideje a Szolgáltató
számlájának kézhezvételétől számított 15 nap.
 A fizetés módja: átutalás, a számlában szereplő számlaszámra.
8.2. Késedelmes fizetés
A Szerz d Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a
Megrendel késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat a késedelembe esés
időpontjától kezdve akkor is jár, ha a kötelezett késedelmét kimenti. A kamat
mértéke a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamat.
9. Tulajdonjogi feltételek
A Szerz désben szereplő közvilágítási berendezés az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
és a Megrendelő tulajdona az 1. számú mellékletben található megoszlás szerint.
10. A Szerz dés id beli hatálya
10.1 A Szerződő Felek jelen Szerződést 4 év időtarta ra kötik.
A szerződés kezdete: 2018.03.01, vége: 2022.02.28.
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11. Szerz désszegés és jogkövetkezményei
11.1. Szerződés felmondása
A jelen szerződés határozott időtartama alatt rendes felmondással nem mondható
fel.
A jelen szerződést bármelyik Fél akkor mondhatja fel azonnali hatályú rendkívüli
felmondással, ha
a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul; vagy
a másik Fél a üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy
a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a
vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez
a helyzet visszafordítható-e; vagy
 a jelen Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az
érintett Fél előzőleg legalább 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével,
a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólította a szerződésszegő
Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt
el.
 vis maior helyzet állt elő és 30 napon belül nem fejeződött be.
A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben a Megrendelő







a jelen szerződéssel összefüggő, vagy a jelen szerződés teljesítésének körén
kívül eső magatartásával kárt okoz a Szolgáltatónak vagy sérti a Szolgáltató jó
hírét, vagy
olyan tevékenységet folytat, mely a Szolgáltató érdekeit sérti vagy
veszélyezteti.
12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek együttműködése
A Felek a jelen Szerz déssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és
írásban tájékoztatják egymást és a jelen Szerz dés teljesítése körében egymással
kölcsönösen együttműködve járnak el. A felek a felmerüléstől számított 3
munkanapon belül értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük
megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, vagyoni helyzetüket érintő
minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az e
kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
12.2. Módosítás
A jelen Szerz dés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor.
Kivétel ez alól a 7.3 pont.
12.3. Részleges érvénytelenség
A jelen Szerz dés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt
bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szerz dés
többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű
határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan
rendelkezésnek a jelen Szerz dés céljához és az érvénytelen illetve végrehajthatatlan
rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes illetve
végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.
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12.4.
Jogutódlás
A jelen Szerz dés rendelkezései a Felek esetleges jogutódaira nézve is kötelező
érvényűek.
12.5.
Értesítés
A jelen Szerz déssel összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű
értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és
akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, tértivevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan
kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban
lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő
kézbesítés esetén az átadás időpontjában, térti-vevényes ajánlott levél esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő kézbesítés esetén a címzett
általi visszaigazolás időpontjában.

Megrendelő részére:
cím:
címzett:
telefonszám:
fax szám

Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.
Fülöp Erik Polgármester Úr
06-42/372-156, 06-42/520-500
06-42/275-000

Szolgáltató részére:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

cím:
címzett:

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u 53
Timár Fruzsina

telefaxszám:
kapcsolattartó:

06-42/420-627
Timár Fruzsina

12.6. Szabványalkalmazás
A Megrendel és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a közvilágításra
vonatkozóan az MSZ EN13201 sz. szabvány előírásait alkalmazzák.
12.7. A jogviták rendezése
A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen Szerz désből eredő esetleges vitás
kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak
abban, hogy bármely, a jelen Szerz désből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkező jogvita eldöntésére a Felek a pertárgy székhelye szerint Járásbíróság,
illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, kötik ki.
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12.8. A Szerződés biztosítékai
A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerz désben foglalt kötelezettségek
bármelyikének megszegése esetén a károkozó fél megtéríti a károsult félnek a
szerz désszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását, tekintet nélkül
arra, hogy jelen Szerz dést a szerz désszegés miatt felmondták-e.
Amennyiben jelen szerződés a 10. pontjában meghatározott időtartam lejárata előtt
bármilyen okból megszűnik, úgy a Megrendel köteles a 2. számú melléklet
szerinti csoportos karbantartás megállapodásban rögzített többletköltségének a
szerződés 10. pontjában meghatározott időtartamig hátralévő időarányos részét a
Szolgáltató részére megtéríti.
Vis maior
A Felek egyike sem felelős a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségek nemteljesítéséért, ha erre természeti katasztrófa (robbanás, tűz, természeti csapás),
felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom
vagy háborús események miatt kerül sor, amelyre a Felek nincsenek befolyással (a
következőkben: "Vis maior").
A Vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az
eseményről és annak várható időtartamáról, melyet igazolni köteles. A Vis maior
által érintett fél köteles meghatározni azokat a kötelezettségeket, amelyek
elvégzésében akadályoztatott vagy akadályoztatva lesz. Az értesítés 14 napon belül
küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a
Vis maior eseményét vagy az azt létrehozó körülményeket.
A Felek kárenyhítési kötelezettsége ebben az esetben is fennáll, ennek keretében a
félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy bármilyen a
Szerződés teljesítésében a Vis maiorból adódó késést csökkentsen.
13. Engedményezés
A Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit
az E.ON Hungária csoport tagjaira, vagy harmadik félre engedményezheti. Az E.ON
Hungária csoport tagjai jogosultak az engedményezéssel érintett követelést és a
Megrendelő felé fennálló egyéb tartozást összevezetni. A Felek egyezően rögzítik
továbbá, hogy a Megrendelő a jelen Szerződésből, valamint az ahhoz kapcsolódó
esetleges egyéb szerződésekből eredő jogai és kötelezettségei engedményezésére nem
jogosult, a Felek azt egybehangzóan kizárják.
14. Záró rendelkezések
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerz dést bizalmasan kezelik, azt
harmadik félnek nem adják át. Ebből eredő kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel
felelnek a Ptk. szerint.
Jelen Szerz déses Mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a villamos energiáról
szóló, többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben, a végrehajtására kiadott
273/2007. (X.19.) Korm. sz. rendeletben foglaltak, valamint az Elosztói
Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók.
A jelen Szerződés a Felek cégszerű aláírásának napján lép hatályba. Ha a Felek
eltérő helyen írják alá a Szerződést az utolsó aláírás napján lép hatályba a Szerződés.
342

15. Mellékletek
Jelen szerz dés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1.sz. melléklet: A Megrendel területén található közvilágítási lámpatestek jegyzéke
2.sz. melléklet: Megállapodás Közvilágítási fényforrások avulásával összefüggő
megelőző jellegű karbantartásáról
Jelen szerz dést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és
cégszerűen aláírták.
Tiszavasvári, 2017.12…..

Nyíregyháza, 201………………

…………………………..………

………………………………………
….…
Szolgáltató

Megrendel
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1.sz. melléklet:
A Megrendel területén található közvilágítási lámpatestek jegyzéke
Érvényes: 2018.03.01-től
Aktív elemek

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
tulajdonban lévő lámpatestek beépített
fényforrásai

Összesen: 1728 db

A Megrendelő tulajdonában lévő, E.ON
Rendszerengedéllyel rendelkező, a közvilágítási
elosztóhálózatra szerelt vagy a Megrendelő
tulajdonában lévő közvilágítási vezetékre kötött
lámpatestek beépített fényforrásai, amely
közvilágítási vezeték villamos energia ellátása
és vezérlése a közvilágítási elosztóhálózatról
történik

Összesen: 6 db

Tiszavasvári, 2017.12……….

Nyíregyháza, 201………………….

…………………………..………

………………………………………
….…
Szolgáltató

Megrendel
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2. sz. melléklet:

Megállapodás
Közvilágítási fényforrások avulásával összefügg megel z jelleg karbantartásáról
mely létrejött egyrészről
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Tiszavasvári, Városháza tér 4.), mint Megrendel (a továbbiakban: Megrendel )

(4440

másrészről
az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53. sz.,
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.), mint szolgáltató (a továbbiakban:
Szolgáltató) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A megállapodás célja, hogy a Megrendel illetékességi területén közvilágítási
fényforrások megelőző jellegű karbantartásával a fényforrások természetes fizikai
elhasználódásával járó üzemzavari meghibásodások számát a Szolgáltató
közreműködésével jelentősen csökkentse és ezáltal a közvilágítási szolgáltatás
általános színvonalát emelje.
A Szolgáltató a jelen Megállapodás elfogadásával vállalja, hogy az E.ON
Tiszántúlitúli Áramhálózati Zrt., valamint a Megrendel tulajdonában álló,
Megrendel
közigazgatási területén levő korszerűsített közvilágítási
berendezés fényforrásait csoportos („sorcserés”) rendszerben karbantartja.
Ennek keretében a Szolgáltató jelen megállapodásban meghatározott
időpont(ok)ban egyidejűleg az összes fényforrás cseréjét elvégzi függetlenül
attól, hogy azok a csere időpontjában üzemképesek-e vagy sem. A csoportos
karbantartás Szolgáltató által befektetett költsége 2018-ban 9.676.800,- Ft+ÁFA.
Jelen megállapodás szempontjából korszerűsítettnek minősülnek a Megrendel
közigazgatási területén található nátrium és kompakt fénycsöves fényforrásokat
tartalmazó közvilágítási berendezések.
A csoportos karbantartás elvégzésének időpontja:

A szerződés első évében
A Szolgáltató a karbantartás megkezdéséről, valamint befejezéséről írásban
értesíti a Megrendel t. A Szolgáltató a karbantartás elvégzése során
alvállalkozó igénybevételére jogosult, érte azonban úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna.
Megrendel a karbantartást követően jogosult a munkát megvizsgálni, a
Szolgáltató felé észrevételt tenni és jegyzőkönyvezni, hogy az mennyiségében
és minőségében megfelel-e a megállapodásban vállalt kötelezettségnek.
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Megrendel vállalja, hogy a település közvilágítási berendezéseire (lámpatesteire)
a Szolgáltatóval érvényes szerz dést annak megszűnéséig fenntartja, vagy legalább
négy évig fenntartja.
Megrendel t a csoportos karbantartás elvégzéséért külön díjfizetés nem terheli,
annak ellenértékét a szerz dés 7. pontja tartalmazza.
A megtérítés paraméterei a következők, mely kizárólag a szerződés határideje előtti
felmondás esetén él: megállapodás értelmében a Megrendel a Szolgáltatónak a
következő módon tartozik megtéríteni a rögzített többletköltségét.
A többletköltség megtérítésének számítása:
A leírt csoportos karbantartás költségét 48 hónappal osztjuk. A többletköltség
megtérítéskor ezt az összeget szorozzuk meg a tárgy időszakból hátra levő hónapok
számával.
Tiszavasvári, 2017.12………

…………………………..……
Megrendel

Nyíregyháza, 201……………..

………………………………………
….…
Szolgáltató
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Tárgy (17.np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. december 2729-e közötti ügyfélfogadás rendjér l
Dr. Fülöp Erik polgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztvisel

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETE
310/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. december 27-29-e közötti ügyfélfogadás
rendjének elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 67. § d)
bekezdése alapján
1. Elfogadja, hogy 2017. december 27-29-e között csak ügyelet formájában legyen
ügyfélfogadás a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét a döntésről
tájékoztassa.

Határid : azonnal

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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El terjesztés a Tiszavasvári Város
testületének 2018. évi üléstervér l
Dr. Fülöp Erik polgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztvisel

Tárgy (18.np.):
El adó:
Témafelel s:

Önkormányzata

Képvisel -

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
311/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képvisel -testületének
2018. évi ülésterve

I. J A N U Á R - F E B R U Á R – M Á R C I U S
1) Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról
El adó: polgármester
2) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról
El adó: polgármester
3) Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról.
El adó: jegyz
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4) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról
El adó: jegyz
5) Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2017. évi szakmai beszámolójáról
El adó: polgármester
6) Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi szakmai
munkájáról
El adó: polgármester
7) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatáról a településképi rendelet
hatálybalépésével összefüggésben
El adó: jegyz
8) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
El adó: polgármester
9) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
El adó: polgármester
10) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi tevékenységének és gazdálkodásának
alakulásáról.
El adó: polgármester
11) Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai
tevékenységének alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.
El adó: polgármester

és

gazdálkodási

12) Előterjesztés a „Vasvári Pál Ifjúsági Díj” adományozásáról.
El adó: polgármester
13) Előterjesztés a „Hunyadi József” kitüntető díj adományozásáról
El adó: polgármester
14) Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és gazdálkodási
tevékenységének alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.
El adó: polgármester
15) Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásának igényléséről.
El adó: polgármester
16) Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójáról, 2017. évi
munkájukról a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján
El adó: polgármester
17) Beszámoló a területi védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról.
El adó: polgármester
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18) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezetről.
El adó: polgármester
19) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről és saját bevételeiről 2019-2021 évekre vonatkozóan.
El adó: polgármester
20) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között
megkötött Közoktatási Megállapodás módosítása illetve a Magyarországi Magiszter
Alapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
El adó: polgármester
21) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
El adó: polgármester
22) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének
jóváhagyásáról
El adó: polgármester

II. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS
1) Tájékoztató a 2018. évi közfoglalkoztatási programokról és a 2017. évi közfoglalkoztatási
programok megvalósulásáról
El adó: polgármester
2) Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
El adó: polgármester
3) Előterjesztés Tiszavasvári város 2017. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről.
El adó: polgármester
4) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2017. évben végzett tevékenységéről.
El adó: polgármester
5) Előterjesztés „Vasvári Pál Gyermekdíj” odaítéléséről.
El adó: polgármester
6) Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
El adó: jegyz
7) Előterjesztés az „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítéléséről
El adó: polgármester
8) Előterjesztés „Az Év Közalkalmazottja” kitüntető díj adományozásáról
El adó: polgármester
9) Előterjesztés „Az Év Köztisztviselője” kitüntető díj adományozásáról
El adó: polgármester
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10) Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról, és a temetőben végzett
tevékenységekről
El adó: polgármester
11) Tájékoztató az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól
El adó: polgármester
12) Előterjesztés a Lakásfelújítási Terv megállapításáról
El adó: polgármester
13) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
megalkotásáról
El adó: polgármester

III. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER
1) Előterjesztés a víziközmű rendszer 2019 - 2033 évi gördülő fejlesztési tervének
elfogadásáról
El adó: polgármester
2) Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. nevelési évi működéséről, szakmai
tevékenységéről, a 2018/2019. nevelési előkészületeiről
El adó: polgármester
3) Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
2017/2018. tanévben végzett szakmai tevékenységéről
El adó: polgármester
4) Előterjesztés a „Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról
El adó: polgármester
5) Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozásáról
El adó: polgármester
6) Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról
El adó: polgármester
7) Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. Közszolgáltatási szerződés alapján végzett 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról.
El adó: polgármester
8) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről.
El adó: polgármester
9) Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának mérlegadatairól és a
2018. évi üzleti tervéről
El adó: polgármester
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10) Előterjesztés a Nyírségi szakképzési-szervezési közhasznú non-profit Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről.
El adó: polgármester
11) Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről, illetve a 2018. év eddig eltelt időszakában
végzett tevékenységéről.
El adó: polgármester
12) Előterjesztés a HBVSZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról és 2018. évi üzleti tervéről
El adó: polgármester
13) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
többszörösen módosított 6/2017. (II.20.) rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetről
El adó: polgármester
14) Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
El adó: polgármester
15) Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi
beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről.
El adó: polgármester
16) Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ../….(…..)
önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató
El adó: polgármester

IV. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER
1) Önkormányzati javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási programok tervezéséhez (Tájékoztató)
El adó: polgármester
2) Előterjesztés
Tiszavasvári
város
felülvizsgálatáról
El adó: polgármester

szociális

szolgáltatástervezési

koncepciójának

3) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.
El adó: polgármester
4) Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal
kötött bérleti üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról
El adó: polgármester
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5) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet felülvizsgálatáról
El adó: jegyz
6) Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve ingatlanok bérleti díjának
felülvizsgálatáról.
El adó: polgármester
7) Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.
El adó: polgármester
8) Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) rendelet módosításáról.
El adó: jegyz
9) Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói, „Tiszavasvári Városért”, és „Kiváló
Sporttevékenységért” Kitüntető Díjak adományozásáról
El adó: polgármester
10) Előterjesztés az EKIK 2017. évi szakmai beszámolójáról
El adó: polgármester
11) Előterjesztés a 2019. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.
El adó: polgármester
12) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról szóló
kezdeményezésről
El adó: polgármester
13) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019-2023. évi stratégiai ellenőrzési
tervéről, valamint a 2019. évi éves belső ellenőrzési tervéről
El adó: polgármester
14) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról
szóló döntésről.
El adó: polgármester
15) Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről
El adó: polgármester
16) A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. december 27-28-a közötti ügyfélfogadás
rendjéről
El adó: polgármester
17) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi
üléstervéről
El adó: polgármester
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Tárgy (19np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a Magyar Államkincstárral kötend ASP szerz désr l
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztvisel

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETE
312/2017. (XII.21.) Kt. számú
határozata

ASP Szerz dés a Magyar Államkincstárral
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja, hogy


a polgármester az önkormányzat nevében a Magyar Államkincstárral kötött ASP
rendszerhez való csatlakozásról szóló szerződést aláírja

Határid : azonnal, illetve esedékességkor

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (20.np.):
El adó:
Témafelel s:

Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételér l
Dr. Fülöp Erik polgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztvisel

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a
tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
„a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót.

Tárgy (21.np.):
El adó:
Témafelel s:

Tájékoztató az önkormányzati javaslatról a 2018. évi közfoglalkoztatási
programok tervezéséhez
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyz :
Kiegészítésként elmondta, hogy a közúthálózat rendbetétele járda javítás megjelölésű részt kérte a
Kossuth u. 75. szám alatti járdaszakasz rendbetételére, és a helyi sajátosságra épülő programot
pedig a Kornisné Központ végleges kerítésének kialakítása előkészületi munkálatok és
tereprendezése.
A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a
tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta „az
önkormányzati javaslatot a 2018. évi közfoglalkoztatási programok tervezéséről” szóló
tájékoztatót.
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Tárgy (22.np.):
El adó:
Témafelel s:

El terjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közrem köd i
szerz dés ismételt meghosszabbításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezet

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK
313/2017. (XII.21.) Kt. sz.
határozata
a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közrem köd i szerz dés ismételt
meghosszabbításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján foglaltak alapján az alábbi határozatot
hozza:
I.

1 Hozzájárul a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: TIVESZ Kft.) és
a Rehabilitációs Team Kft. közötti, fizioterápia ellátás 26 óraszámmal (melyb l
fizikoterápia: 19 óra, gyógytorna 7 óra) történ biztosításához szükséges, jelen határozat
1. mellékletét képez közrem köd i szerz dés megkötéséhez.

I.

2. Az I.1 pontban meghatározott szerződés 2018. január 2. napjától a „Járóbeteg közbeszerzés
2017.” című közbeszerzési eljárás 2. része - Tiszavasvári nem szakorvosi feladatellátáson
belül a fizioterápia (19 óra fizikoterápia, 7 óra gyógytorna) nem szakorvosi feladatellátás tekintetében lefolytatott, érvényes és eredményes közbeszerzési eljárást követ en a
feladatellátáshoz szükséges joger s m ködési engedély megszerzése, és a megkötött
finanszírozási szerz dés kezd napját megel z id pontjáig, de legkésőbb 2018. február 2.
napjáig tartó, határozott id re szól.
Határid : haladéktalanul

Felel s: Dr. Fülöp Erik polgármester

I. 3. Felkéri a TIVESZ Kft. ügyvezet jét, hogy gondoskodjon az I.1. pontban megjelölt
szerz dés aláírásáról.
Határid : haladéktalanul

Felel s: Aleváné Siteri Éva ügyvezető
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1. melléklet a 313/2017. (XII.21.) Kt. határozathoz

KÖZREM KÖD I SZERZ DÉS
mely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(adószám: ____________________, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori 6. képviseli: Aleváné
Siteri Éva ügyvezető) mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),
másrészről a …………….. (cégjegyzékszám: …………., adószám: ……….,
bankszámla szám:
………………., székhelye: …………. képviseli: ……………), mint vállalkozó egészségügyi
szolgáltató (továbbiakban: Közrem köd ) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1. A Közreműködő - a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás részét képező –
járóbeteg szakellátás keretében fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) tevékenység, heti
26 nem szakorvosi órában történő feladatellátásának biztosítását vállalja.
Szakma megnevezése:
fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 26 óra
melyből
fizikoterápia 19 óra
gyógytorna 7 óra
9 jegyű ágazati azonosító: 001000146
Szakmakód: 5722, 5711
Progresszivitási szint: járóbeteg szakellátás
Szolgáltatási típus: 5 (középfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladat)
Ellátási forma: 10 (járóbeteg ellátás keretében végezhető tevékenység)
Ellátási terület: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
2.1
2.2

2. A szerz dés id tartama
Jelen szerződés 2018. január 2. napján lép hatályba.
Jelen szerződés a TIVESZ Kft. működési engedélyében szereplő fizioterápia feladatellátásra
vonatkozó, – Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiírt, és lefolytatott érvényes és
eredményes közbeszerzési eljárást követően - a feladatellátáshoz szükséges jogerős
működési engedély megszerzése, valamint a finanszírozási szerz dés megkötése
id pontjáig, de legkés bb 2018. február 1. napjáig tartó, határozott id re szól.

3

A Közreműködő feladata Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő (4440
Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.) Városi Strandfürdő területén kialakított – Tiszavasvári
Strandfürdő Kft. által a Közreműködő számára bérbe adott – helyiségben járóbeteg
szakellátás keretében fizikoterápia egészségügyi ellátás biztosítása.

4

A Közreműködő a szolgáltatást az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges
engedéllyel, valamint képesítéssel rendelkező fizioterápiás asszisztenssel/asszisztensekkel
látja el. A Közreműködő tevékenységének végzésére szakmai felelősségbiztosítást köteles
kötni, illetve a mindenkor hatályos működési engedélyének egy másolati példányát a
Szolgáltató részére köteles átadni.

5

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket (szerződés
1. sz. mellékletét képező leltár szerint) a feladatellátás megkezdésekor térítésmentesen átadta
Közreműködő részére, azok folyamatos pótlásáról Közreműködő köteles gondoskodni. A
Közreműködő köteles „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről” szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott
feltételeket teljesíteni.
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6

A Közreműködő köteles a Szolgáltató által biztosított szoftvert használni az egészségügyi
szolgáltatás biztosítása során. Köteles a havi OEP jelentéshez adatszolgáltatásra. A
programfrissítéssel kapcsolatos feladatok – informatikus biztosítása – a Közreműködőt
terhelik.

7

A Szolgáltató a feladatellátás/beavatkozás után járó – a lejelentett TVK-érték pontforint
értékét az adott finanszírozási hónap OEP visszaigazolási lapján szerepl szorzónak
megfelel és a munkaállomás programkövetési díjával csökkentett OEP finanszírozás
összegét, annak megérkezését követően számla ellenében átutalja a Közrem köd
bankszámlájára és az OEP által megküldött visszaigazolás egy példányát a Közreműködő
részére átadja.

.
8

A Közreműködő a feladatai teljesítése során az irányadó környezetvédelmi, munka- és
tűzvédelmi szabályokat köteles betartani, az általa használatra átadott tárgyi eszközöket
rendeltetésszerűen használni. Károkozás esetén kárfelelősséggel tartozik. Közreműködő saját
tulajdonában álló eszközt, illetve a használatra átadott eszközt, az eszköz rendeltetésszerű
használatra való alkalmasságát folyamatosan köteles biztosítani.

9

A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt az
egységes betegellátás folyamatosságának biztosítása, és az egészségügyi szolgáltatás
színvonalának fenntartása, fejlesztése érdekében együttműködve járnak el, különös
figyelemmel a területi ellátási kötelezettséghez kapcsolódó betegellátási rendre is.

10 A Közreműködőnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott
egészségügyi és személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
kezelnie. A Közreműködő az egészségügyi szolgáltatást köteles az általában elvárható
gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, legjobb tudása szerint, szakmai
kompetenciájának megfelelően nyújtani. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az
egészségügyi tevékenység végzése során együttműködik a feladatellátásban közreműködő
személyekkel, a feladatellátásra irányuló jogviszonyok típusától függetlenül. A szerződés
teljesítése során a sterilizálásról és a keletkezett veszélyes hulladék megsemmisítéséről a
Közreműködő gondoskodik.
11 A Szolgáltató jogosult az egészségügyi szolgáltatást, a betegellátás színvonalának megőrzése
érdekében jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére kiterjedően, e szerződés
keretei között ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvből
megállapítható, hogy a Közreműködő a szolgáltatást a jelen szerződés, illetve a vonatkozó
szakmai, etikai, és jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével nyújtja, a Szolgáltató írásban,
határidő kitűzésével hívja fel a Közreműködőt a jogsértés megszüntetésére. Amennyiben a
Közreműködő a határidőre nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, vagy ismételt
szerződésszegést követ el, ez a jogszerűen alkalmazható egyéb szankciók mellett, jelen
szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását is jelenti.
12 A Közreműködőt azon jogos panaszok miatt, amelyek a tevékenységével összefüggnek,
felelősség terheli. Az ilyen irányú panaszokat a Szolgáltató kivizsgálja. A kivizsgálás során
lehetőséget kell adni a Közreműködőnek, hogy az üggyel kapcsolatos álláspontját, védekezését
előadja. Amennyiben megállapítást nyer a Közreműködő felelőssége, a Szolgáltató jogosult a
szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a nem megfelelően biztosított szolgáltatás
értékét megvonni.
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13 1 Jelen szerződés rendes felmondással, írásban, a felmondás közlése hónapja utolsó
napjára mondható fel
13.1.1 Közrem köd által abban az esetben, ha a Szolgáltató nem adja át Közreműködő részére
jelen szerződés 7. pontja alapján meghatározott finanszírozást.
13.2.2
Szolgáltató által abban az esetben, ha Közreműködő jelen szerződés alapján nem
vagy nem szerződésszerűen teljesít.
13.1.3
Bármely fél által abban az esetben, ha a fizioterápia feladatellátásra vonatkozóTiszavasvári Város Önkormányzata által kiírt – közbeszerzési eljárás bármilyen okból
meghiúsul, vagy érvénytelenül vagy eredménytelenül zárul.
13.2 Jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel bármikor felmondható.
14. Jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat érvényesen kizárólag írásban tehető.
15. A szerződés megszűnésekor a Közreműködő köteles a kezelésében tartott egészségügyi
dokumentációt és a használatra adott eszközöket – a betegellátás folyamatos biztosítása
érdekében – hiánytalanul és haladéktalanul a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, megállapítva, hogy a
szerződésben nem rendezett kérdésekben elsősorban az egészségügyről szóló és az egészségügyi
tevékenység ellátására vonatkozó, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Tiszavasvári, ……………………………………………
Szolgáltató

Közreműködő
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Tárgy (23.np.):

Egyebek

Dr. Fülöp Erik polgármester:
A Becsület Légiójával kötött együttműködési megállapodást a TASZ nehezményezte, és az Egyenlő
Bánásmód Hatóságnál eljárást kezdeményezett az Önkormányzat ellen. Az EBH jogsértést állapított
meg, és az Önkormányzatot elmarasztalta. A Képviselő-Testület akkor úgy döntött, hogy
jogorvoslati útra tereli és bírósághoz fordul. A Bíróság sérelmes döntést hozott, mely megérkezett
az Önkormányzat részére. A Kúriához fog fordulni jogorvoslattal az Önkormányzat. A döntést
közölni fogják a képviselő-testülettel.
Sz ke Zoltán képvisel :
Elmondta, hogy a Szabolcs Vezér utcán történt útpatka javításból eredően keresték meg többen is,
miszerint hatékonyabb megoldással kellett volna azt megoldani. Még nincs 2 hete, hogy a zúzottkő
ott kihelyezésre került, de már az útpatkán és a kátyúkban nincs belőle. Véleménye szerint van jobb
megoldás.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A témával kapcsolatosan elmondta, hogy minden közmunka egyeztetés során, akár járási szinten,
akár megyei szinten, minden egyes alkalommal elmondták, hogy ne zúzott követ adjanak útpatkára,
hanem pl. mart aszfaltot. Esetleg olyan engedélyt, hogy ezt saját telephelyen legyártott beton
patkával oldják meg. Ezt minden esetben elutasították.
Sz ke Zoltán képvisel :
Nem konkrétan a zúzott kővel van a probléma, hanem a technológiával.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Jelezni fogják a problémát az illetékeseknek.
Sz ke Zoltán képvisel :
Következő kérdése a tanuszodával kapcsolatosan lenne. Tiszavasvári megkapta a lehetőséget, el is
van különítve rá az összeg. Milyen stádiumban van? Van-e kijelölve rá terület?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszul elmondta, hogy nem rajtuk múlik, ugyanis az egyik legértékesebb területet ajánlották fel
erre a célra, aminek jó a fekvése. Ez valamilyen oknál fogva nem felelt meg.
Badics Ildikó jegyz :
A strandhoz vezető út bal oldalán ajánlott területet az önkormányzat első fordulóban. A talajból
vettek mintát, ami nem volt megfelelő. Ezután felajánlották a Sportcsarnok melletti területet, azzal,
hogy megjelölték, hogy ott is vannak azért tennivalók a területtel. Azóta nem kaptak visszajelzést.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester
bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.
k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyz
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