TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2018. március 29-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 52-80.
rendelete: 4-7.

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és
Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2017. évi önkormányzati támogatásának
felhasználásról
2.
Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatába vett
ingatlanainak vagyonkezeléséről
3.
Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
4.
Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata saját
erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
5.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

6.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7.
Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
megváltoztatásáról
8.
Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 23/2018.
(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a térítési díj alapját képező szolgáltatási
önköltség megállapításáról
9.
Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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10.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről
11.

Előterjesztés a 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról

12.
Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról
13.
Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2017. évi támogatás
felhasználásáról szóló beszámolójáról
14.
Előterjesztés a Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata saját erejének
biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
15.
Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda
Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének kiegészítésről
16.
Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat
ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása érdekében
17.
Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti terve elfogadását megelőzően biztosítandó működési támogatásról
18.
Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Vízközmű Szolgáltató Zártkörű
Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról
19.
Előterjesztés kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás
elfogadásáról
20.
Előterjesztés a 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról telekhatár
rendezéséhez
21.
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

kódszámú

pályázattal

22.
Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi
beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről
23.

Előterjesztés a KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázat benyújtása

24.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2018. március 29-én Tiszavasvári
testületének nyílt üléséről.

Város

Önkormányzata Képviselő-

Helye:

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

Jelen vannak:

Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Bakné
Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr.
Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián
képviselők

Távol maradt:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Szőke Zoltán képviselő

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea
osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári
Járási Hivatal vezetője, Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Czirjákné Szabó Erika Városi Kincstár gazdasági vezető, Terebesné Kovács
Tünde Kornisné Központ intézményvezető-helyettes, Nácsa Balázs Sportegyesület elnöke,
Kerekesné Lévai Erika Magiszter tagintézményvezető, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Köblös
Máté köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Girus András osztályvezető, Nácsáné dr. Kalán Eszter
Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, KEF elnök, Krasznainé dr. Csikós
Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó András HBVSZ Zrt. Tiszavasvári
Üzemigazgatóság
üzemigazgatója,
Reznek
Istvánné
Tiszavasvári
Bölcsőde
intézményvezetője, Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány kuratóriumi elnöke,
Csombordi József Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Leányvári
Attila Tiszavasvári Sport Klub elnöke, Gazdag József Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület elnöke, Hajdu Imre köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett
köztisztviselő, Nánási Anita köztisztviselő
Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita
Sipos Ibolya alpolgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. A
kiküldött meghívóval kapcsolatban módosító és pontosító javaslatot tett. A meghívott
vendégekre való tekintettel a sorrendet kérte módosítani, hogy a 8, 9, 10, 12. napirenddel
kezdje a munkáját a képviselő-testület. Ezek után pedig a meghívóban meghírdetett
sorrendben haladjanak. A polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról
szóló beszámolót kérte levenni a napirendek közül. Javasolta továbbá egyebek napirendi
pontként felvételre „A KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázat benyújtásáról” szóló
előterjesztést.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Sipos Ibolya alpolgármester a
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.
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A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és Sipos Ibolya alpolgármester által javasolt napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.

Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és
Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2017. évi önkormányzati
támogatásának felhasználásról

2.

Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatába vett
ingatlanainak vagyonkezeléséről

3.

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról

4.

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata saját
erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás
megindításáról

5.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

6.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7.

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati
rendelet megváltoztatásáról

8.

Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló
23/2018. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a térítési díj alapját
képező szolgáltatási önköltség megállapításáról

9.

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló
17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről

11.

Előterjesztés a 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról
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12.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült
beszámolóról

13.

Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2017. évi támogatás
felhasználásáról szóló beszámolójáról

14.

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata saját erejének
biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

15.

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda
Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének kiegészítésről

16.

Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat
ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása érdekében

17.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti terve elfogadását megelőzően biztosítandó működési
támogatásról

18.

Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Vízközmű Szolgáltató Zártkörű
Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

19.

Előterjesztés kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás
elfogadásáról

20.

Előterjesztés a 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról telekhatár
rendezéséhez

21.

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

22.

Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi
beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről

23.

Előterjesztés a KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázat benyújtása

24.

Egyebek

kódszámú

pályázattal

ZÁRT ÜLÉS
25.

Előterjesztés a tiszavasvári 0301/25 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan
értékesítése

26.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. sz. alatti önkormányzati
bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés módosításának
jóváhagyása
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27.

Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

28.

Előterjesztés lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről

Sipos Ibolya alpolgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban 4 döntést hoztak átmeneti
gazdálkodásról, melyeknek a felolvasásától most eltekint, azok megküldéséről mihamarabb
intézkedik.
Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda
2017. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
beszámolója a tiszavasvári óvoda 2017. évi önkormányzati támogatásának
felhasználásáról
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter
Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodája 2017. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja.
2. Tudomásul veszi a pénzügyi elszámolás alapján, hogy az Alapítván a pénzügyi
beszámolóban kimutatott 8 eFt összegű támogatási különbözetről lemond.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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8

9

10
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Tárgy (2.np.):

Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes
használatba vett ingatlanainak vagyonkezeléséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
53/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett
ingatlanainak vagyonkezeléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás
alapján az alábbi döntést hozza:

I.

II.

A Magyarországi Magiszter Alapítvány elnöke által készített - Magyarországi
Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett ingatlanainak vagyonkezeléséről
szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az alapítvány elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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53/2018. (III.29.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (3.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
54/2018. (III.29.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület 2017.
évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1./ az egyesület elnöke által készített Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és
pénzügyi beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2./ felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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54/2018.(III.29.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete:
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43
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Tárgy (4.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata
saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a
pályázati eljárás megindításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata saját erejének biztosításához
szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az
Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:
A HITEL:
- célja: Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata a be/SFP-05303/2017/MKSZ, a
be/SFP-12338/2016/MLSZ, illetve a be/SFP-17338/2017/MLSZ határozattal megállapított
önereje felhalmozási részének a biztosítása
- összege:

22.202.197,-Ft

- típusa:

éven túli lejáratú felhalmozási hitel

- igénybevételének tervezett ütemezése:

a szerződés aláírásának napjától
rendelkezésre tartási idő végéig

- tőketörlesztés:

negyedévente azonos részletekben

- kamat mértéke:

a

3 havi BUBOR+ a pénzintézet által meghatározott
kamatfelár

- szerződéskötési díj:

a hitelösszeg maximum 1%-a
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- szerződésmódosítási díj:

maximum a
szerint

pénzintézet Hirdetménye

- rendelkezésre tartási jutalék:

maximum 0,5 %/év

- futamidő:

8 év 4 hónap

- türelmi idő:

2019. december 31.-ig

- rendelkezésre tartási idő:

2019. december 31.-ig

- végső lejárata:

2026. év

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:
Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.
Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket
figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes
futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi
köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel
törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.
Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (1) bekezdése alapján a hitelszerződés
megkötéséhez szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.
HATÁROZAT
JÓVÁHAGYJA.

A

1.

SZÁMÚ MELLÉKLETÉT

KÉPEZŐ PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS TARTALMÁT

Felkéri a polgármestert, hogy
- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez:
OTP Bank Nyrt.
K& H Bank Zrt.
TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet
-

az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. ………….

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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55/2018. (III.29.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tisztelt………………!
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket
ajánlattételre 22.202.197 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen
pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján
legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.
Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.
Az általunk kért finanszírozási feltételek:
1.) A HITEL:
célja: Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata a be/SFP-05303/2017/MKSZ, a
be/SFP-12338/2016/MLSZ, illetve a be/SFP-17338/2017/MLSZ határozattal megállapított
önereje felhalmozási részének a biztosítása
- összege:

22.202.197.-Ft

- típusa:
hitel

éven túli lejáratú felhalmozási

- igénybevételének tervezett ütemezése:

a szerződés aláírásának napjától a
rendelkezésre tartási idő vé géig

- tőketörlesztés:

negyedévente azonos részletekben

- kamat mértéke:

3 havi BUBOR+a pénzintézet által
meghatározott kamatfelár

- szerződéskötési díj:

a hitelösszeg maximum 1%-a

- szerződésmódosítási díj:

maximum a pénzintézet Hirdetménye
szerint

- rendelkezésre tartási jutalék:

maximum 0,5 %/év

- futamidő:

8 év 4 hónap

- türelmi idő:

2019. december 31-ig

- rendelkezésre tartási idő:

2019. december 31-ig

- végső lejárata:

2026. év

- biztosíték:

önkormányzati tulajdonú ingatlanra
jelzálogjog bejegyzése,

Az Önkormányzat a hitelt a Tiszavasvári Sportegyesület részére nyújtandó felhalmozási
támogatásként kívánja felhasználni.
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Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.
2.) Egyéb feltételek és információk:
-

A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen
díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos
költségek viselését vállalja az Önkormányzat.

-

Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.

-

Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során
alkalmazottak szerint történik.

-

Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
Részszempont
Súlyszám
1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)

50

2. Szerződéskötési díj
(a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)

5

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)
(Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)

20

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)
(Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)

15

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós
közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának
kérése. (igen nem)
(Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)

10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat
pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.
4.) Pályáztatási eljárás menete:
1. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező
érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. április 27. 10 óra. Az
ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a
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benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér
4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított
ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére.
Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk
gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre
lehetőséget biztosítunk.
Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu
Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel
kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal
ellátva kell benyújtania a pályázónak:
„Ajánlat 22.202.197 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az
ajánlattételi határidő lejárata előtt.”
2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. április 27. 10 óra. Helye: Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első
helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester.
5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a
jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a
szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által
felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által
teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró
döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel.
6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. május 31.
7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: A Kormányengedély
megérkezését követő 15. munkanap.
Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására
ajánlatot
tenni,
döntésüket
követően
írásban
értesíteni
szíveskedjenek
Önkormányzatunkat.
Kelt: Tiszavasvári, 2018. március………………

Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Mellékletek:
-

2018. évi önkormányzati költségvetés egy eredeti példánya;
A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-05303/2017/MKSZ számú, a Magyar Labdarúgó
Szövetség be/SFP-12338/2016/MLSZ, illetve a be/SFP-17338/2017/MLSZ számú
határozatának hitelesített másolati példánya;

Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Juhász Mariann köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
17/2017. (I.26.)
32/2017. (II.15.)
33/2017. (II.15.)
34/2017. (II.15.)
49/2017. (III.23.)
50/2017. (III.23.)
64/2017. (III.30.)
92/2017. (IV.27.)
93/2017. (IV.27.)
94/2017. (IV.27.)
95/2017. (IV.27.)
98/2017. (IV.27.)
110/2017. (V.25.)
133/2017. (V.25.)
150/2017. (VI.29.)
161/2017.(VI.29.)
162/2017. (VI.29.)
163/2017. (VI.29.)
165/2017.(VI.29.)
180/2017.(VII.27.)
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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

188/2017. (VII.27.)
201/2017. (VII.27.)
205/2017.(VIII.17.)
211/2017. (VIII.31.)
220/2017. (IX.28)
221/2017. (IX.28)
232/2017.(IX.28.)
233/2017 (IX.28.)
238/2017.(IX.28.)
239/2017. (IX.28.)
243/2017. (IX.28.)
244/2017. (IX.28.)
245/2017. (IX. 28.)
250/2017. (X.26.)
251/2017. (X.26.)
255/2017. (X.26.)
267/2017. (XI.7.)
272/2017. (XI.30)
277/2017. (IX.30.)
287/2017. (XI. 30.)
288/2017. (XI.30.)
305/2017. (XII.21.)
307/2017. (XII. 21.)
313/2017. (XII.21.)
314/2017. (XII.21.)
2/2018. (I.25.)
3/2018. (I.25.)
4/2018. I.25.)
25/2018. (II.15.)
26/2018. (II.15.)
27/2018. (II. 15.)
28/2018. (II. 15.)
40/2018. (II.15.)
43/2018. (II.28.)
44/2018. (II.28.)
49/2018. (II. 28.)
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
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

Tárgy (6.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
4/2018.(III.29.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
a)
2.332.603.604 Ft költségvetési bevétellel
b)
2.974.657.596 Ft költségvetési kiadással
c)
642.053.992 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
119.050.953 Ft működési hiánnyal
cb)
523.003.039 Ft felhalmozási hiánnyal
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d)
788.708.287 Ft finanszírozási bevétellel
e)
146.654.295 Ft finanszírozási kiadással
f)
642.053.992 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
557.062.234 Ft működési többlettel
fb)
84.991.758 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 14.978.295 Ft általános, 65.846.522 Ft céltartalékot
állapít meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 6, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3,
9.3.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 10, 11, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. melléklete, 1. táj., 2. táj, 4. táj., és a 7. tájékoztató tábla helyébe a
rendelet 22. 23. 24. és 25. melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2018. március 31-én lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. március 29.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 29.
Badics Ildikó
jegyző
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(III.29.)
önkormányzati rendelethez

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

Részletes indoklás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet
szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.
4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (7.np.):

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018.
(III.1.) önkormányzati rendelet megváltoztatásáról
Badics Ildikó jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet megváltoztatásáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 22. és 1. pont 30.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5.
melléklet. 1. 11. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet 9. melléklete E:1 mezője „77.000-Ft./ellátási hó 2567 -Ft./ellátási
nap„ szövegrész helyett „76.950-Ft./ellátási hó 2565 -Ft./ellátási nap” szövegrésszel lép
hatályba.
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.)
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önkormányzati rendelet 9. melléklete E:2 mezője „75.500 Ft./ellátási hó 2517 Ft./ellátási nap„
szövegrész helyett „75.450 Ft./ellátási hó 2515 Ft./ellátási nap” szövegrésszel lép hatályba.
2. § E rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. március 29.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 29.
Badics Ildikó
jegyző

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet megváltoztatásáról szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati
rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm.
rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 3. § (1) értelmében az intézményi térítési díjat és
a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell
meghatározni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok
naptári napjainak számától függetlenül.
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(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező
szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá
bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.
§-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
Részletes indokolás
1. §
A szociális rendelet 9. mellékletében a 3. pont tartalmazza az idős és fogyatékos ellátásban
részesülők által fizetendő térítési díjat.
Ebben a sorban az ellátási hónap tekintetében megtörtént a kerekítés, azonban az ellátási
nap vonatkozásában nem kerültek alkalmazásra a kerekítés szabályai, ezért azt
szükséges módosítani.
2. §
A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában
foglaltak értelmében a rendelet kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak
kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
Fentiekre tekintettel a szociális rendelet még nem lépett hatályba, hatálybalépésének időpontja
2018. április 1. napja.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (1) bekezdése szerint „Nem hatályos
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető hatályon kívül.
(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező
szerv jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett
jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a
kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép
hatályba.
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 111. § (1) bekezdése
szerint: „Jogszabály tervezetében még hatályba nem lépett jogszabály vagy szerkezeti
egység kizárólag az ebben az alcímben szabályozott módon, a felkészülési idő és a
bizalomvédelem követelményére is figyelemmel meghatározott időpontban, legkésőbb az
eredeti hatálybalépéssel egyidejűleg hatályba lépő rendelkezéssel változtatható meg.
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Tárgy (8.np.):

Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő
térítési díjakról szóló 23/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról, a térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltség
megállapításáról
Badics Ildikó jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy az előterjesztés címében a rendelet számát szükséges módosítani úgy, hogy
helyesen 23/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítása lesz.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet és a határozat-tervezet elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet és a határozat-tervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel
együtt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §
(1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. 22.
pontja, valamint 1. 24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság, és az 5. melléklet 1.11. pontja által biztosított véleményezési jogkörében
illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzat gyermekjóléti ellátást biztosító intézményei:
a) Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4440 Tiszavasvári,
Vasvári
Pál
u.
87.)
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b) Tiszavasvári Bölcsőde (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A ép.)
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében a család és gyermekjóléti szolgálat,
valamint a család és gyermekjóléti központ,
b)
a
gyermekek
napközbeni
ellátása
keretében
a
bölcsőde.
(3) Tiszavasvári Város Önkormányzata a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központon keresztül biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, a Tiszavasvári
Bölcsődén
keresztül
a
bölcsődei
ellátást.
(4) A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe Tiszavasvári település közigazgatási
területe, a család- és gyermekjóléti központ ellátási területe Tiszavasvári járáshoz tartozó
település közigazgatási területe, míg a bölcsőde ellátási területe Tiszavasvári és Rakamaz
városok, Tiszadob nagyközség, valamint Tiszaeszlár, Tiszadada, Tímár, Tiszanagyfalu,
Szabolcs, Szorgalmatos községek közigazgatási területe.
2. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása kertében nyújtott bölcsődei ellátás igénybevétele
iránti kérelmet írásban a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjénél kell benyújtani.
(2) Ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény másként nem
rendelkezik, a kérelem elbírálásáról az intézményvezető – az intézmény szakmai
programjában foglaltak alapján - egyéni elbírálással, elsődlegesen a jelentkezési sorrend
alapján dönt.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltakon kívül a
gyermekek napközbeni ellátása kertében nyújtott bölcsődei ellátás megszűnik a gyermek
folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő nem
él jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról.
3. § (1) A Tiszavasvári Bölcsőde alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos
gyermekfelügyeletet működtet.
(2) Az időszakos gyermekfelügyelet igénybevételének rendjét a Tiszavasvári Bölcsőde
vezetője szabályzatban rögzíti.
4. § (1) A család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjénél
írásban vagy szóban lehet kérelmezni.
(2) A kérelem elbírálásáról a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendeletben
foglaltak szerint dönt.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben foglaltak alapján.
5. § (1) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat,
valamint azok intézményi térítési díját a Tiszavasvári Bölcsődében e rendelet 1. melléklete, az
egyéb intézményekben fizetendő gyermekétkeztetési intézményi térítési díját e rendelet 2.
melléklete
tartalmazza.
(2)
A
személyi
térítési
díj
összege
kérelemre
a) annak 10-40%-ig terjedő mértékével csökkenthető, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
b)
illetve elengedhető maximum 3 hónapra, amennyiben a közüzemi, illetve a
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gyógyszerköltségek kifizetése után az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át nem haladja meg.
(3) Közüzemi és gyógyszerköltség alatt a térítési díj elengedése iránti kérelem beadását
megelőző 3 hónap gáz-, villany-, és vízfogyasztásának, lakáscélú hiteltartozás
törlesztőrészletének, és a rendszeresen fogyasztott - háziorvos által igazolt - gyógyszerek
közgyógyellátáson kívüli térítési díjának kiadásait kell figyelembe venni.
6.
§
(1)
E
rendelet
2018.
április
1.
napján
lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2017. (VII.28.)
önkormányzati rendelet.
Tiszavasvári, 2018. március 29.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 29.

Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet
a 6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
A Tiszavasvári Bölcsődében alkalmazandó térítési díjak

1.Tiszavasvári Bölcsőde
1.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0. - Ft/ellátási nap
1.2 A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege:
1.2.1.reggeli étkezés a napi energia szükséglet 14%-a
1.2.2.tízórai a napi energia szükséglet 9%-a
1.2.3.ebéd a napi energia szükséglet 42%-a
1.2.4.uzsonna a napi energia szükséglet 10%-a
1.2.5.Összesen:
+ ÁFA/ellátási nap

42.- Ft + ÁFA/ ellátási nap
27.- Ft + ÁFA/ellátási nap
125.- Ft + ÁFA/ ellátási nap
30.- Ft + ÁFA/ellátási nap
224.- Ft

1.3 Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja összesen:
1.3.1. a felügyelet díja 100.- Ft.+ÁFA/gondozási óra, és
1.3.2. a gyermekek által igénybevett étkezés(ek) mindenkori, jelen rendelet szerinti bölcsődei
étkezési térítési díj.
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2. melléklet
a 6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak
1. óvodában
Ft+ ÁFA/ellátási nap
2. általános iskolában napközi, napi háromszori étkezés

242.-

302Ft+ ÁFA/ellátási nap
3. általános iskolában napi kétszeri étkezés:
253.Ft+ ÁFA/ellátási nap
4. általános iskolában menza
ÁFA/ellátási nap
5. középiskolai menza
ÁFA/ellátási nap
6. középfokú iskolai kollégiumi ellátás

190.-Ft+
242.-Ft+
605.-Ft + ÁFA/ellátási nap
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.)
önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
I.1 A rendeletben meghatározott térítési díjak megállapítására a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása
alapján került sor az alábbiak szerint:
A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében: A fenntartó önkormányzat a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás)
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
A Gyvt. 15.§, továbbá 146. § - 149. § és 151. §-aiban foglaltak értelemében: „146. § (1)
Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti
gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás
keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat
kell fizetni….”
147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1)
bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés
kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás különbözete.
(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell
határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő
foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig
kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha
azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
148. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi
térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban
együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg.
(2) A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a
151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított
gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó
döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat
személyi térítési díjat.
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A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3)
bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti
szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb
szintű jogszabály szövege a rendeletben nem ismételhető meg.)
A Gyvt. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
„…21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést
kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek
esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt.
hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére
a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen
nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi
gyermekétkeztetés],
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása,
valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4)
bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei
gyermekétkeztetés)….”
A Gyvt. 15.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde)
c) a gyermekek átmeneti gondozása. (családok átmeneti otthona)
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
I.2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján:
„3. Gyermekek napközbeni ellátása
9. § (1) Bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti
gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével
csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének
különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi
adóval növelt összeget kell figyelembe venni.
(2) Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési
díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és
írásban dokumentálni.
(4) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató alapellátáson túli szolgáltatásaiért
legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.”
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I.3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 44. §. (1) bekezdése értelmében, ha a bölcsőde alapfeladatát nem
veszélyezteti, a bölcsőde, térítési díj ellenében külön szolgáltatásként
a) játszócsoportot,
b) időszakos gyermekfelügyeletet,
c) gyermekhotelt,
d) egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást (pl. gyermeknevelési tanácsadást, játék-,
eszközkölcsönzést)
működtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat.
A bölcsőde szabad kapacitása terhére biztosíthatja 2015. májusától az időszakos
gyermekfelügyeletet, melynek biztosítása a fenntartó részére többletkiadást nem jelent.
A Korm. rendelet 9. § (4) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató alapellátáson
túli szolgáltatásaiért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű
térítés kérhető.
1., 4.§
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály 2017. augusztus 31-én helyszíni ellenőrzést tartott a
Tiszavasvári Bölcsődében (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A ép.)
Az ellenőrzésről készült SZ/112/01651-9/2017. számú jegyzőkönyvben foglaltak értelmében
szükségessé vált a térítési díj rendelet módosítása, az alábbiak alapján:
A Gyvt. 29. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében: Ha törvény másként nem rendelkezik, a
fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
Fentiek alapján a térítési díj rendeletet ki kell egészíteni a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint a Központ és a Bölcsőde vonatkozásában a hiányzó adatokat. A
könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében a módosításokkal egységes
szerkezetben javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. A módosítások piros színnel
láthatók.
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
57/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak
alapját képező szolgáltatási önköltség megállapításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2017. (VII.28.)
önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjak mértékét
változatlanul hagyja, azokat továbbra is az 1. és 2. mellékletben meghatározott
összegben állapítja meg.
2. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget az alábbiak
szerint állapítja meg:
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A Tiszavasvári Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2018. évi költségvetési
adatok alapján:
TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE
Szolgáltatási önköltség számítása 2018. évi költségvetési adatok alapján

adatok: Ft-ban
67 463 722
14 964 591
82 428 313

Bölcsődei szakfeladat 2018. évi kiadásai
Gyermekétkeztetés tervezett kiadásai
Bölcsődei ellátás összes kiadása:
Éves szolgáltatási önköltség /fő= összes kiadás osztva a normatíva szempontjából
költségvetésben figyelembe vett létszámmal (68 fő)
- Le: élelmezés nyersanyagköltsége + ÁFA

(224 Ft+18,5 %Áfa/nap*230 nap)

1 212 181

-61 051

- Le: állami támogatás összege Ft/fő (bértámogatás+üzemeltetési támogatás/68 fő)
- bértámogatás (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)
17 676 000
- bértámogatás (középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)
36 514 600
- üzemeltetési támogatás
7 902 000
Összes állami támogatás
62 092 600
913 126
Gondozásra számított intézményi térítési díj 328/2011. Korm. Rend. 9.§. (1) Ft/fő/év

-913 126

238 004

Időszakos gyermekfelügyelet napidíja
328/2011. Korm. Rend. 9.§. (4) bek.
Maximális óradíj = Éves
Bruttó összeg Ft/fő/óra

szolgáltatási

önköltség

/

230

nap

/

12

„

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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óra

439

Tárgy (9.np.):

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (IV.03.)
önkormányzati rendelete
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében 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 Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
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1. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (4) A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal a lakásigényléssel kapcsolatosan kezelt
adatokat
 a) kérelmek elbírálását követően, a lakásigénylési kérelem elutasítását követően,
 b) pályázati eljárásban, annak sikertelensége esetén a pályázati határidő lejártát követő
harmincadik napon valamennyi pályázó adatát, sikeres eljárás esetén a bérleti
szerződés megkötését követő harmincadik napon a nyertes pályázón kívül a további
pályázók adatait,
 c) a lakásbérleti szerződés megszűnését követően azonnal

megsemmisíti.”
2. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Önkormányzati bérlakásra azzal köthető bérleti szerződés:
 a) akit a lakásügyben hatáskörrel rendelkező a Lakásigénylők nyilvántartásába
felvett és a felajánlott lakás kiutalásakor megfelel a szociális bérlakáshoz jutás
feltételeinek, valamint vállalja a bérlakás szociális bérleti díjának megfizetését.”
3. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Szociális bérlakás bérlőjéül az választható ki, aki jövedelmi, vagyoni és
szociális helyzete folytán jogos lakásigényét más módon kielégíteni nem képes, és aki
megfelel e Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek.
 (2) Szociális bérlakás bérlőjéül kiválasztható az a személy, aki e Rendelet 5. § (1)
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelel.
(3) Nem vehető fel a Lakásigénylők nyilvántartásába, valamint nem jogosult szociális
bérlakásra az:
a) akinek önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát a bíróság megszüntette.
b) akiknél az együtt költöző családtagokra figyelemmel a család egy főre eső nettó
átlagjövedelmének mértéke a kijelölést megelőző 3 hónapban nem érte el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át, de meghaladja
1 fő esetén 3,5-szeresét,
2 fő esetén 3-szorosát,
3 fő esetén 2,5-szeresét,
4 és ennél több fő esetén 2-szeresét.
c) aki 1/1 tulajdoni hányadban lakóingatlan, hétvégi ház tulajdonjogával rendelkezik. A
kizáró feltétel a lakásigénylővel együtt költöző személyekre is vonatkozik. A kizáró
feltétel nem
vonatkozik arra a személyre, aki öröklés útján szerzett
lakástulajdont, és az ingatlanon más javára szóló haszonélvezeti jog van teherként
bejegyezve.
d) akinek önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonya a felek közös
megegyezésével úgy szűnt meg, hogy részére az Önkormányzat lelépési díjat fizetett.
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e) akinek önkormányzati bérlakásra fennálló határozatlan idejű jogviszonyát a lakásügyben
hatáskörrel rendelkező Bizottság a lakbér meg nem fizetése, az együttélés
szabályainak megszegése, valamint a bérlakás rongálása, nem rendeltetésszerű
használata miatt jogszerűen mondta fel.
f) aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette. A kizáró feltétel a
lakásigénylővel együtt költöző személyekre is vonatkozik, kivéve azt a
lakásigénylőt, akinek a lakóingatlana kényszerértékesítésre került.
(4) Szociális bérlakásra bérleti szerződés legfeljebb 3 éves időtartamú határozott időre
köthető.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát követően meg kell vizsgálni a
szociális bérlakásra való igényjogosultság feltételeinek meglétét:
a) Amennyiben a felülvizsgálat alkalmával megállapításra kerül, hogy a bérlő megfelel a
szociális bérlakásra való jogosultság (3) bekezdés szerinti feltételeinek, a bérlő
kérelmére a Képviselő-testület a bérleti jogviszonyt újabb, legfeljebb 3 éves időtartamra
meghosszabbíthatja, a bérlakás a bérlő részére továbbra is, mint szociális bérlakás kerül
bérbeadásra.
b) Az összesen 6 évet meghaladó bérleti jogviszony esetében, a rászorultság fennállása
esetén, a bérlő kérelmére a Képviselő-testület a bérleti jogviszonyt
ba) határozatlan idejűre változtathatja, ha a bérlő betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.
bb) évenként meghosszabbíthatja, ha a bérlő orvos által igazolt, súlyos egészségügyi
állapota indokolja.
c) Amennyiben a felülvizsgálat alkalmával megállapításra kerül, hogy a szociális
bérlakásra való jogosultság (3) bekezdés szerinti feltételeinek a bérlő már nem felel
meg, a bérlő kérelmére a Képviselő-testület a bérleti jogviszonyt újabb, legfeljebb 3
éves időtartamra meghosszabbíthatja, feltéve, hogy a bérlő vállalja a lakás költségalapú
bérleti díjának megfizetését.
d) A bérleti szerződés nem hosszabbítható, amennyiben a bérlőnek a meghosszabbítás
kérelmezésekor:
da) a bérleti díj, valamint a közműdíjak tekintetében 60 napot meghaladó tartozása van.
db) megállapítható, hogy a bérlő a lakás karbantartásáról nem gondoskodott.”
4. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 7.§ a következő (6)
bekezdéssel egészül ki:
„7. § (1) Munkaköri bérlakásra csak meghatározott időtartamra, a kijelölt bérlőnek a
bérlőkijelöléskor
fennálló munkaviszonya megszűnésének időpontjáig köthető lakásbérleti szerződés.”
7.§ (6) A bérlő kérelmére a Képviselő-testület a bérleti jogviszonyt határozatlan idejűre
változtathatja, ha a bérlő olyan munkahelyről ment nyugdíjba, amely a munkaköri lakás
kiutalási feltételének
megfelelt.
5. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 9.§ a következő (6)
bekezdéssel egészül ki:
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„9. § (2) Városi közérdekből bérbe adott bérlakásokra csak meghatározott időtartamra, a
kijelölt bérlőnek a bérlőkijelöléskor közfeladatot ellátó szervnél fennálló
foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének időpontjáig köthető lakásbérleti
szerződés.”
„9.§ (6) A bérlő kérelmére a Képviselő-testület a bérleti jogviszonyt határozatlan idejűre
változtathatja, ha a bérlő olyan munkahelyről ment nyugdíjba, amely a közérdekből
bérbe adható lakás kiutalási feltételének megfelelt.”
6. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A szociális bérlakásra vonatkozó igényt évente egy példányban, a Rendelet 4.
mellékletében található igénylőlapon lehet benyújtani a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatalba.
(2) Szociális bérlakásra lakásigénylést Tiszavasvári városban állandó lakhellyel
rendelkezők nyújthatnak be.
(3) Az igénylőlaphoz csatolni kell:
a) az igénylő és vele együtt költöző családtagoknak a kérelem benyújtását megelőző 3
hónap jövedelméről szóló nettó jövedelem igazolását.
b) az igénylő és vele együtt költöző családtagjainak büntetőjogi felelősség mellett tett
nyilatkozatát a 6. § (3) bekezdés c) pontjában feltüntetett vagyonról.
c) igénylő nyilatkozatát, hogy a lakásigénylési kérelemhez benyújtott személyes adatait
a lakásigénylési kérelem elbírálásáig, kedvező elbírálás esetén, a lakásbérleti
szerződése megszűnéséig az Önkormányzat kezelje.
(4) Az igénylő az igénylés nyilvántartásba vétele után írásban köteles bejelenteni:
 a) 30 napon belül a személyi, jövedelmi, családi és lakáskörülményeiben beállt
lényeges
változást, melynek következtében már nem felel meg a 6. §-ban
foglalt feltételeknek.
 b)
ha a bérlakásra bármilyen ok miatt nem tart igényt.
(5) Szociális bérlakás megüresedése esetén, a bérlakás kiutalását megelőzően a
tárgyévben nyilvántartásba vett lakásigénylőket, a részükre kiadott lakásigénylési
nyomtatvány megküldése mellett meg kell nyilatkoztatni:
a) arról, hogy az igénylő a lakásigénylési kérelmét továbbra is fenntartja-e,
b) az igénylő és a vele együtt költözők jövedelmi, vagyoni helyzetéről, a Rendelet 12. §
(3) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtásával.
(6) a) A lakásügyben hatáskörrel rendelkező Bizottság megállapítja, hogy a lakásigénylő
jogosult-e szociális lakásra.
b) Amennyiben a lakásigénylő a Rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében jogosult
szociális lakásra, úgy a lakásügyben hatáskörrel rendelkező Bizottság a Rendelet 6.
mellékletében szereplő pontrendszer alapján javaslatot tesz a Képviselő-testület felé
az első és második helyen bérlőül jelölt személyekre azzal, hogy amennyiben az első
helyen bérlőül jelölt személy a döntéstől számított 30 napon belül a lakásbérleti
szerződést nem köti meg, úgy a lakásbérleti szerződés megkötésére a második helyen
bérlőül jelölt személy jogosult.
(7)

Azonos pontszámot elérő lakásigénylő esetén a lakásügyben hatáskörrel rendelkező
Bizottság környezettanulmányt végez, mely alapján javaslatot tesz a Képviselőtestület felé a bérlő személyére vonatkozóan.

119

(8)

(9)

A lakásügyben hatáskörrel rendelkező Bizottság a (7) bekezdésben foglaltakon
túlmenően bármely lakásigénylőnél végezhet környezettanulmányt.
Szociális lakás kiutalásánál a (6) bekezdés b) pontjától eltérően kivételt képezhet az a
lakásigénylő, aki a Rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében jogosult szociális lakásra
és a lakás felújítási, karbantartási, közmű visszakapcsolási költségeket megelőlegezi
azzal, hogy:
a) a számlával igazolt felújítási, karbantartási költségek felét a bérleti díjba
beszámíthatja,
b) a számlával igazolt közmű visszakapcsolási költségek teljes összegét beszámíthatja.

(10) Szociális lakás kiutalásánál a (6) bekezdés b) pontjától eltérően kivételt képezhet az a
lakásigénylő, akinek sajátos élethelyzetére tekintettel a lakásügyben hatáskörrel
rendelkező Bizottság indokoltnak tartja a szociális lakás kiutalását. A Bizottság
ebben az esetben köteles környezettanulmányt végezni, melynek alapján javaslatot
tesz a Képviselő-testület felé a bérlő személyére vonatkozóan.
(11)
A bérlőt a lakásügyben hatáskörrel rendelkező Bizottság javaslatára a
Képviselő-testület jelöli ki.”
7. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A munkaköri bérlakásra vonatkozó igényt az igénylő a munkáltatói jogokat gyakorló
vezető javaslatával, a Rendelet 4. mellékletében szereplő nyomtatványon nyújtja be az
Önkormányzathoz. Ezen túl a munkáltatói jogokat gyakorló vezető a munkaköri
bérlakások bérleti jogviszonyával kapcsolatosan egyéb jogosítványokkal nem
rendelkezik.”
8. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. §
A városi közérdekből bérbe adott bérlakásra vonatkozó igényt az igénylő a
munkáltatói jogokat gyakorló vezető javaslatával, a Rendelet 4. mellékletében szereplő
nyomtatványon nyújtja be az Önkormányzathoz. Ezen túl a munkáltatói jogokat
gyakorló vezető a városi közérdekből bérbe adott bérlakás bérleti jogviszonyával
kapcsolatosan egyéb jogosítványokkal nem rendelkezik.”
9. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés megszűnése után a lakásban maradó, és a
lakást jogcím nélkül használó a lakbérrel azonos mértékű lakáshasználati díjat köteles
fizetni, mely két hónap elteltével nem emelkedik.”
10.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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11.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
12.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
13.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
kiegészül e rendelet 4. mellékletével.
14.§ Ez a rendelet 2018. április 04-én lép hatályba.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. április 03.
Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 7/2018. (IV.03.) önkormányzati rendelethez
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletének
2. melléklete
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról
1.) Szociális bérlakások:
Ady E. u. 10.
II/2.; III/1.; III/2.; III/3.
Ady E. u. 14.
II/3., III/5.
Bercsényi u. 3.
1 db lakás
Bocskai u. 77.
1 db lakás
Déryné u. 9.
1 db lakás
Egység u. 2.
1 db lakás
Gépállomás u. 18.
2 db lakás
Katona J. u. 8.
1 db lakás
Korondi u. 5.
1 db lakás
Kossuth u. 2.
II/1.; II/3.; II/6.; III/1.
Kossuth u. 3.
fsz/1.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12.
Kossuth u. 12.
I/3.;I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17.
Krúdy u. 4.
II/3.
Krúdy u. 14.
III/7.
Krúdy u. 16.
III/7.
Kodály Zoltán u.5-7. 4 db lakás
Mester u. 40.
1 db lakás
Mihálytelep u. 8. 1 db lakás
Őz u. 6.
1 db lakás
Deák F. u. 19/a.
3 db lakás
Szarvas u. 6.
1 db lakás
Szarvas u. 14.
1 db lakás
Széchenyi u. 18.
1 db lakás
Szilágyi u. 14.
1 db lakás
Szabó Magda u. 10. 1 db lakás
Vasvári P. u. 6.
II. lh. IV/10., II/4. I.lph. IV/10.
Vasvári P. u. 93.
1 db 80 m2-es és 1 db 58 m2-es lakás
Víz u. 5.
1 db lakás
2.) Munkaköri bérlakások:
Kossuth u. 3.
II/8.; fsz/2.
3.) Bérlőkijelölésű bérlakások:
Vasvári P. u. 6.
I. lépcsőház
I/1.; I/2.; I/3.; II/4.; II/5; II/6.; III/7.; III/8; III/9.;
IV/11.;
II. lépcsőház
I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11.
Vasvári P. u. 110. 1 db lakás
3.) Városi közérdekből bérbe adott bérlakások:
Kossuth u. 39.
II/1.
Károly Róbert u. 2. 2 db lakás
Vasvári P. u. 6.
II. lépcsőház II/5.
Báthori u. 6.
Kossuth u. 12.
I/1.
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Fehértói u. 2/b.
4.) Piaci alapon bérbe adott bérlakások: 5.) Vendéglakás
Krúdy Gy. u. 16. III/8.
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2. melléklet a 7/2018. (IV.03.) önkormányzati rendelethez
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletének
3. melléklete
Az Önkormányzat tulajdonában lévő a vételi joggal érintett lakásokról
Bocskai u. 77.
Déryné u. 9.
Egység u. 2.
Katona J. u. 8.
Korondi u. 5.
Krúdy u. 14.
Krúdy u. 16.
Mester u. 40.
Mihálytelep u. 8.
Őz u. 6.
Károly Róbert u. 2.
Szarvas u. 14.
Szarvas u. 6.
Széchenyi u. 18.
Szilágyi u. 14.
Szabó Magda u. 10.
Víz u. 5.

1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
III/7.
III/7.
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
2 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
1 db lakás
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3. melléklet a 7/2018. (IV.03.) önkormányzati rendelethez
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletének
4. melléklete
KÉrelem
SZOCIÁLIS LAKÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Kérelmező
neve:..........................................................................................................................…
Születési neve:..............................................................................................................…
Anyja neve:....................................................................................................................…
Születési helye, ideje( év, hó, nap):..................................................................................
Állandó lakcím: ..................................................................................település
..................................utca...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó
Ideiglenes tartózkodási helye:
........................................................................................................település
..................................utca...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma............................ fő

Kérelmezővel együttköltöző személyekre vonatkozó adatok:
Név
szül.hely, idő
anyja neve
rokoni
kapcsolat
1.…………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………………
5.…………………………………………………………………………………………………
6.…………………………………………………………………………………………………
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7…………………………………………………………………………………………………
…
8…………………………………………………………………………………………………
…
9…………………………………………………………………………………………………
…
10………………………………………………………………………………………………
…

2. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a vele együttköltöző személyek utolsó három havi nettó átlag
jövedelme forintban:

kérelmező
jövedelme

A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)
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kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

kérelmezővel
együttköltöző egyéb
személyek jövedelme

MEGJEGYZÉS:
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele együttköltöző családtagok utolsó 3 havi nettó
jövedelméről szóló igazolásokat (bérjegyzék, munkáltatói igazolás, nyugdíj esetében a nyugdíjértesítő,
a családi pótlék, a GYES, a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását, gyermektartásról
szóló igazolást.)

3. A kérelmező személyi körülményei
Közös háztartásban élő kiskorú gyermekeim száma: ..................... ....
Közös háztartásban élő nagykorú eltartott gyermekem (gyermekeim) közép/felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója (tanulói): igen
nem
(Aláhúzással jelezze!)
Egyedülállóként költöznék a lakásba:
jelezze!)

igen

Gyermekemet egyedül nevelem:

igen

nem (Aláhúzással

nem

(Aláhúzással jelezze!)

Tartósan beteg, autista, érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos vagyok, otthonomban
tartós gondozásra, ápolásra szorulok, illetve családomban tartósan beteg, autista,
érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos személy van, aki otthonomban tartós gondozásra,
ápolásra szorul.
igen
nem (Aláhúzással jelezze!)
Kérelmező betegsége/fogyatékossága:

......... ...... ... ...... .........

Együttköltöző családtag betegsége/ fogyatékossága:
neve:…………………………………………..
rokoni kapcsolata:…………………………….
betegsége:……………………………………...
3. Nyilatkozat a kérelmező jelenlegi lakáshelyzetéről
A kérelmező milyen jogcímen lakik a jelenlegi lakásban :
albérlő
családtag
jóhiszemű jogcím nélküli
szívességi lakáshasználó
egyéb
Mióta lakik a lakásban?
Az elmúlt 12 hónapban Tiszavasvárin kívül volt-e más lakóhelye,
állandó bejelentett lakcíme, ha igen, hol?
A lakás tulajdonosának neve
Hányan laknak a jelenlegi lakásban összesen?
A lakás nagysága (m2)
Hány szobás a lakás?
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A kérelmező családjával hány szobát használ kizárólagosan?
Milyen komfortfokozatú a lakás?
(összkomfortos; komfortos; komfort nélküli)
Milyen a lakás műszaki állapota? (jó; közepes; rossz; alap nélküli,
régi építésű lakás; falak nedvesek; stb.)
4. Nyilatkozat a kérelmező és a vele együttköltöző személyek vagyoni helyzetéről
kérelmezőre
vonatkozó nyilatkozat

kérelmezővel
együttköltöző
személyre vonatkozó
nyilatkozat

Van-e saját tulajdonú beköltözhető lakása a
településen, vagy a településen kívül,
ha igen, hol (címe)?
Van-e a tulajdonában építési telek, ha igen hol
(címe)?
Értékesített-e lakóingatlant,
ha igen hol (címe), mikor, mennyiért?
Van-e üdülőingatlana, ha igen hol (címe)?
Van-e termőföld tulajdona,
ha igen hol (hrsz), nagysága (m2), AK értéke?
Rendelkezik-e gépjárművel,
ha igen milyen típusú, évjáratú?

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok
és nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal a közölt adatokat ellenőrizheti
és környezettanulmányt készíthet, illetve valótlan adatok közlése magával vonja a
lakásigénylés érvénytelenségét.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen, vagy a
tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az
esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

………………………………..
kérelmező
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Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a
lakásigénylési kérelemhez benyújtott személyes adatainkat Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal kezelje, továbbá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal a hatályos
Lakásrendelete alapján a lakásigényléssel kapcsolatosan kezelt adatainkat a kérelem
elbírálásáig, a lakásigénylési kérelem elutasításáig, illetve a lakásbérleti szerződés
megszűnésének időpontjáig tárolja.
Tiszavasvári, 20………………………..

………………………………..

…….………………………….

kérelmező

kérelmező házastársa/élettársa
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KÉRELEM
KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉRŰ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRBEVÉTELÉRE

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Kérelmező neve:..............................................................................................................
Születési neve:..............................................................................................................…
Anyja neve:....................................................................................................................…
Születési helye, ideje( év, hó, nap):..................................................................................
Állandó lakcím: ..................................................................................település
..................................utca...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó
Ideiglenes tartózkodási helye:
............................................................................................................település
..................................utca...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma............................ fő
Kérelmezővel együttköltöző személyekre vonatkozó adatok:
Név
szül.hely, idő
anyja neve
rokoni
kapcsolat
1.…………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………………
5.…………………………………………………………………………………………………
A kérelmező munkaviszonyára vonatkozó adatok:
Munkahely
megnevezése:…………………………………………………………………………
Munkaviszonyának
kezdete:………………………………………………………………………
Beosztása:………………………………………………………………………………………
….
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3. Nyilatkozat a kérelmező jelenlegi lakáshelyzetéről
A kérelmező milyen jogcímen lakik a jelenlegi lakásban :
albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, egyéb
Mióta lakik a lakásban?
A lakás tulajdonosának neve
Hányan laknak a jelenlegi lakásban összesen?
A lakás nagysága (m2)
Hány szobás a lakás?
A kérelmező családjával hány szobát használ kizárólagosan?
Milyen komfortfokozatú a lakás?
(összkomfortos; komfortos; komfort nélküli)
Milyen a lakás műszaki állapota? (jó; közepes; rossz; alap nélküli,
régi építésű lakás; falak nedvesek; stb.)
4. Nyilatkozat a kérelmező és a vele együttköltöző személyek vagyoni helyzetéről
kérelmezőre
vonatkozó nyilatkozat
Van-e saját tulajdonú beköltözhető lakása
településen, vagy a településen kívül,
ha igen, hol (címe)?
Értékesített-e lakóingatlant,
ha igen hol (címe), mikor, mennyiért?
Van-e üdülőingatlana, ha igen hol (címe)?

kérelmezővel
együttköltöző
személyre vonatkozó
nyilatkozat

a

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok
és nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal a közölt adatokat ellenőrizheti
és környezettanulmányt készíthet, illetve valótlan adatok közlése magával vonja a
lakásigénylés érvénytelenségét.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen, vagy a
tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az
esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

………………………………..
kérelmező
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Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a lakásigénylési kérelemhez
benyújtott személyes adatainkat Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kezelje, továbbá ahhoz, hogy
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal a hatályos Lakásrendelete alapján a lakásigényléssel
kapcsolatosan kezelt adatainkat a kérelem elbírálásáig, a lakásigénylési kérelem elutasításáig,
illetve a lakásbérleti szerződés megszűnésének időpontjáig tárolja.
Tiszavasvári, 20………………………..

………………………………..

…….………………………….

kérelmező

kérelmező házastársa/élettársa
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4. melléklet a 7/2018. (IV.03.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS

HELYZET SZERINTI BÉRBEVÉTELI AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK
PONTRENDSZERE

Értékelési szempontok:

Pontszám:

Lakásigénylővel közös háztartásban élő kiskorú gyermekek száma
1 gyerek

30

2 gyerek

40

3 gyerek vagy 3 gyermeknél több

50

Lakásigénylővel közös háztartásban lévő nagykorú közép/ felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermekenként

10

Házasságban élő/ közjegyzői nyilvántartásba vételről szóló igazolással igazolt élettársi
együttélés / bejegyzett élettársi kapcsolat

15

kérelmező által lenyilatkozott élettársi együttélés

8

Egyedülállóként beköltöző személy

15

Kiskorú gyermeket egyedül nevelő

40

Munkaviszonyban álló, vállalkozó, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló,
CSED, GYED, GYED EXTRA,GYES és GYET ellátásban részesülő
együttköltözőnként (maximum 50 pont adható)

25

Közfoglalkoztatott együttköltözőnként (maximum 40 pont adható)

20

Öregségi nyugdíjas, rehabilitációs pénzbeli ellátásban, rokkantsági ellátásban
együttköltözőnként (maximum 30 pont adható)

15

Egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti
támogatásban, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban, foglalkozási törvény alapján járó munkanélküli
segélyben részesül együttköltözőként (maximum 20 pont adható)

10

A lakásigénylő vagy a vele együttköltöző testvére, szülője, gyermeke tartósan beteg,
autista, érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos személlyel él, aki otthonában tartós
gondozásra, ápolásra szorul, személyenként (maximum 50 pont)

25

A jelenlegi lakásban tartózkodás jogcíme:
a) Albérlő

6

b) Családtag

5

c) Jóhiszemű jogcím nélküli

4

d) Szolgálati lakás

3

e) Szívességi lakáshasználó

2

f) Egyéb

1

Orvos által igazolt egészségtelen lakási körülmény, mely az egészségügyi állapotot
kedvezőtlenül befolyásolja
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2

Jelenlegi lakásban az egy főre jutó m2
0-10

5

10,1 - 15

3

15,1 - 20

1

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2018. (IV.03.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati
lakások bérbeadásának feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza.
A szociális lakások kiutalására, valamint az önkormányzati bérlakások bérletére vonatkozó
szabályokat a gyakorlati tapasztalatokra alapozva célszerű felülvizsgálni és a lakások és nem lakás
célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló
17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletet ennek figyelembe vételével módosítani.
2. Részletes indokolás
3. §, 5. §-okhoz
A lakásigénylési névjegyzék elkészítését követően, évközben is számos lakásigénylési kérelem érkezik
az Önkormányzathoz. Ezek a lakásigénylők nem kerülnek be a lakás kiutalási sorrendet tartalmazó
névjegyzékbe. Ezért előfordulhat, hogy a névjegyzékben szereplő igénylőknél rászorultabb kérelmező
elesik a bérlőkijelölés lehetőségétől. A Lakásigénylési névjegyzék helyett a lakásigénylők egy
nyilvántartásba kerülnek felvételre, így a Lakásigénylési névjegyzékre vonatkozó kifejezések,
szabályozások törlésre kerülnek.
6. §-hoz
A Lakásigénylési névjegyzékkel kapcsolatos szabályozások törlésre kerültek. A szociális lakásra szóló
bérleti jogviszony hosszabbítására vonatkozó szabályok kiegészülnek, ezáltal a nyugdíj korhatárt elért,
valamint a súlyos egészségügyi állapotú bérlők lehetőséget kapnak a bérlakásban való lakhatás
meghosszabbítására.
A bérleti jogviszony hosszabbításánál célszerű figyelembe venni a bérlő bérleti díj, valamint közműdíj
fizetési hajlandóságát, továbbá azt, hogy megfelelően használta-e a lakást, ezért az erre vonatkozó
szabályok bekerültek a rendeletbe.
7. §, 9. §-okhoz
A munkaköri és a városi közérdekből bérbe adott lakások esetében a bérlő bérleti jogviszonya a
bérlőkijelöléskor fennálló munkaviszonya megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 3 éves
időtartamra szól. Célszerű a 3 éves időtartamot törölni, tekintettel arra, hogy az ilyen besorolású
lakásokban lakó bérlők többsége rendszeresen megfizeti a költségelven megállapított lakbért, valamint
a lakást a jó gazda gondosságával használja.
A nyugdíjazott bérlők esetében – a menyiben a bérlő kéri - célszerű lehetőséget adni a bérleti
jogviszony határozatlan idejűvé történő módosítására, ezáltal az Önkormányzat biztosítani tudja a
nyugdíjba vonult, időskorú bérlő bérleti jogviszonyának folyamatosságát, lakhatását.
12. §-hoz
A Lakásigénylési névjegyzékkel kapcsolatos szabályozások törlésre kerültek. Az aktuális év április
hónapjában felállított névjegyzék helyett, a megüresedő szociális lakás kiutalását megelőzően célszerű
a már nyilvántartásba vett összes lakásigénylő kérelmét aktualizálni, megvizsgálni, hogy megfelelneke a kiutalás feltételeinek. Az igénylők rangsorolása, valamint a bérlő kiválasztása egy pontrendszer
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figyelembevételével történik. Ezzel a szabályozással több lakásigénylőnek van lehetősége bérlakáshoz
jutni, mivel a lakás kiutalásánál nem csak az év első negyedévében beadott lakásigénylések lesznek
figyelembe véve.
Ugyan ezt a célt szolgálja, hogy a rendeletben, a pontrendszertől eltérő, egyedi elbírálás alapján
történő kiutalás feltételei is meghatározásra kerültek.
13. §, 14. §-okhoz
A munkaköri és a városi közérdekből kiutalandó lakások igénylésénél a papíralapú kérelem helyett
célszerű az igénylést a meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtani.
20. §-hoz
A jogcím nélküli lakáshasználók által fizetendő lakáshasználati díj mértékét célszerű pontosan
meghatározni.

Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi
összesített közbeszerzési tervéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek mind a 10
határozat-tervezet elfogadását.
Sipos Ibolya alpolgármester
Javasolta, hogy a 10 határozat-tervezetet egyben szavazza meg a képviselő-testület.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött
arról, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
szóló előterjesztésben szereplő mind a 10 határozat-tervezetet egyben szavazza meg a
Képviselő-testület.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester mind a 10 határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatokat hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt.
43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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58/ 2018.(III.29.) Kt. számú határozat melléklete
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Sor kerül-e
Időbeli ütemezés
vagy sor
az eljárás
szerződés
került-e az
A
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
közbeszerzés Irányadó
közbeszerzéssel
illetve a
várható
eljárási
összefüggésben
tárgya és
eljárásrend
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
mennyisége
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?

I.
Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
Váci Mihály
Gimnázium
energetikai
felújítása
Komplex
energetikai
fejlesztések

Nemzeti
Nemzeti

Önkormányzati
bérlakások
felújítása

Nemzeti

Fehérszik
látogatói tér
kialakítása

Nemzeti

Kbt.115.§
szerinti
nyílt
eljárás
Kbt.115.§
szerinti
nyílt
eljárás
Kbt.115.§
szerinti
nyílt
eljárás
Kbt. 113.§
szerinti
nyílt
eljárás

2018. március

2018. március

2018. június

2018. május

III.
Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió
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2018. október

2018. október

2018.
november

2018. október

Nem

Nem

Nem

Nem

V.
Szolgáltatási
koncesszió
DR. FÜLÖP ERIK
TISZAVASVÁRI, 2018. ………………………

DR. FÜLÖP ERIK S.K.
POLGÁRMESTER
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a jegyzőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Badics Ildikó jegyző
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TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Időbeli ütemezés
az eljárás
szerződés
A közbeszerzés
Tervezett megindításának, teljesítésének
Irányadó
illetve a
várható
tárgya és
eljárási
eljárásrend
közbeszerzés
időpontja
mennyisége
típus
megvalósításának
vagy a
tervezett
szerződés
időpontja
időtartama
I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
„Nemleges”
III.
Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

BADICS ILDIKÓ

TISZAVASVÁRI, 2018. …………………….

BADICS ILDIKÓ S.K.
JEGYZŐ
140

Sor kerül-e
vagy sor kerülte az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot
hozza:
1. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Moravszki Zsoltné intézményvezető
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TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Sor kerül-e
Időbeli ütemezés
vagy sor

az eljárás
szerződés
került-e az
adott
A közbeszerzés
Tervezett megindításának, teljesítésének
Irányadó
közbeszerzéssel
illetve
a
várható
tárgya és
eljárási
eljárásrend
közbeszerzés
időpontja összefüggésben
mennyisége
típus
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
„Nemleges”
III.
Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

MORAVSZKI ZSOLTNÉ

TISZAVASVÁRI, 2018. …………………….
MORAVSZKI ZSOLTNÉ S.K.
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot
hozza:
1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Bohács József igazgató
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EGYESÍTETT
KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖZBESZERZÉSI TERVE

INTÉZMÉNY

ÉS

KÖNYVTÁR

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
Irányadó
tárgya és
eljárásrend
mennyisége

2018.

Sor kerül-e
vagy sor
az eljárás
szerződés
került-e az
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
közbeszerzéssel
illetve a
várható
eljárási
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
„Nemleges”
III.
Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

BOHÁCS JÓZSEF
TISZAVASVÁRI, 2018. …………………….
BOHÁCS JÓZSEF S.K.
IGAZGATÓ
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ÉVI

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Városi Kincstár 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot
hozza:
1. A Tiszavasvári Városi Kincstár 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Krasznainé Dr. Csikós Magdolna igazgató
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TISZAVASVÁRI VÁROSI KINCSTÁR 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Sor kerül-e
Időbeli ütemezés
vagy sor kerültaz eljárás
szerződés
e az adott
megindításának,
A közbeszerzés
Tervezett
teljesítésének közbeszerzéssel
Irányadó
illetve a
összefüggésben
tárgya és
eljárási
várható
eljárásrend
közbeszerzés
előzetes
mennyisége
típus
időpontja vagy
megvalósításának
összesített
a szerződés
tervezett
tájékoztató
időtartama
időpontja
közzétételére?
I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
„Nemleges”
III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

KRASZNAINÉ DR. CSIKÓS MAGDOLNA
TISZAVASVÁRI, 2018. …………………….
KRASZNAINÉ DR. CSIKÓS MAGDOLNA S.K.
IGAZGATÓ
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot
hozza:
1. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi összesített közbeszerzési
tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető
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KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2018. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE
Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy
az eljárás
sor került-e az
szerződés
adott
A közbeszerzés
Tervezett megindításának,
teljesítésének
Irányadó
közbeszerzéssel
illetve a
tárgya és
eljárási
várható
összefüggésben
eljárásrend
közbeszerzés
mennyisége
típus
időpontja vagy a előzetes összesített
megvalósításának
szerződés
tájékoztató
tervezett
időtartama
közzétételére?
időpontja
I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás

„Nemleges”
III.
Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

NÁCSÁNÉ DR. KALÁN ESZTER HAJNALKA
TISZAVASVÁRI, 2018. …………………….
NÁCSÁNÉ DR. KALÁN ESZTER HAJNALKA S.K.
INTÉZMÉNYVEZETŐ

148

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi összesített
közbeszerzési tervéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a
Kbt. 43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
polgármester

Felelős:
Reznek
intézményvezető
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Dr. Fülöp Erik
Istvánné

TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor
az eljárás
szerződés
került-e az
A
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
közbeszerzés Irányadó
közbeszerzéssel
illetve
a
várható
eljárási
tárgya és eljárásrend
közbeszerzés
időpontja összefüggésben
típus
előzetes
mennyisége
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?

I.
Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
„Nemleges”
III.
Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V.
Szolgáltatási
koncesszió
REZNEK ISTVÁNNÉ

TISZAVASVÁRI, 2018. …………………….

REZNEK ISTVÁNNÉ S.K.
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
(amely a 2/2018.(III.29.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi közbeszerzési
tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget..
4.

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

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős:
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Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Antalné – A Kft. ügyvezetője

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2018. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor
került-e
az
az eljárás
szerződés
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
A közbeszerzés
Irányadó
közbeszerzéssel
illetve a
várható
eljárási
tárgya és mennyisége eljárásrend
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?
I. Árubeszerzés
Rész száma I.
Elnevezés:
TEJTERMÉKEK
Rész száma II.
Elnevezés: KENYÉR,
PÉKSÜTEMÉNY
Rész száma III.
Elnevezés: TŐKEHÚS
Rész száma IV.
Kbt.2.rész
Elnevezés:
XV.
BAROMFI HÚS ÉS Közösségi
fejezet
HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, értékhatárt szerinti
elérő
nyílt
Rész száma V.
eljárás
Elnevezés:
MIRELIT ZÖLDSÉG,
GYÜMÖLCS
Rész száma VI.
Elnevezés:
FRISS ZÖLDSÉG,
GYÜMÖLCS
Rész száma VII.
Elnevezés:
SZÁRAZÁRU

2018.április hó

II. Építési beruházás
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A szerződés
aláírását
követő 12
hónap

Nem

III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

GÁLL ANTALNÉ S.K.
ÜGYVEZETŐ
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
(amely a 2/2018.(III.29.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős:
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Dr. Fülöp Erik polgármester
Szabó András: A Kft. ügyvezetője

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
2018. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A
közbeszerzés Irányadó
tárgya és eljárásrend
mennyisége

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerződés
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
közbeszerzéssel
illetve a
várható
eljárási
közbeszerzés
időpontja összefüggésben
típus
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?

I.
Árubeszerzés

II. Építési
beruházás

„Nemleges”
III.
Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió

V.
Szolgáltatási
koncesszió

SZABÓ ANDRÁS S.K.
ÜGYVEZETŐ
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
(amely a 4/2018.(III.29.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi
közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1)
bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
4.

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

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Aleváné Siteri Éva – A Kft. ügyvezetője
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Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2018. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A
közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerződés
adott
megindításának,
teljesítésének
Tervezett
közbeszerzéssel
illetve a
várható
eljárási
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
típus
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?

I.
Árubeszerzés

II. Építési
beruházás

III.
Szolgáltatásmegrendelés
„Nemleges”

IV. Építési
koncesszió

V.
Szolgáltatási
koncesszió

ALEVÁNÉ SITERI ÉVA S.K.
ÜGYVEZETŐ
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Tárgy (11.np.):

Előterjesztés a 21/2018.(II.15.)
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Kt.

számú

határozat

1.

számú

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2019-2021 időszak közötti
bemutatásáról szóló 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A jelzett határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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68/2018.(III.29.) Kt. számú határozat melléklete
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek
bemutatása 2019-2021 évekre vonatkozóan
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Adatok forintban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Sorszám

Megnevezés
1
Helyi
adókból
származó bevétel
Tulajdonosi
bevételek
Részesedések
értékesítése
és
részesedések
megszűnéséhez
kapcsolódó
bevételek
Díjak,
pótlékok,
bírságok
és
települési
adók
bevételei
Immateriális javak,
ingatlanok és egyéb
tárgyi
eszközök
értékesítése
bevételei

tárgyév
3

2.

2019.
4

2020.
5

308.654.000 310.000.000

1.

Összesen
7=4+5+6
7

2021.
6

310.000.000

310.000.000

930.000.000

2.

430.000

400.000

400.000

400.000

1.200.000

3.

-

-

-

-

-

4.

16.004.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

24.000.000

5.

30.332.500

6.000.000

6.000.000

6.000.000

18.000.000

Privatizációból
származó bevételek

6.

-

-

-

-

-

Saját
bevételek
(01+…+06)2

7.

355.420.500 324.400.000

324.400.000

324.400.000

973.200.000

177.710.250 162.200.000

162.200.000

162.200.000

486.600.000

Saját
bevételek
2
(07. sor) 50 %-a
Előző év(ek) ben
keletkezett fizetési
kötelezettség
(10…+17)
Hitelből
eredő
fizetési
kötelezettség
Kölcsönből
eredő
fizetési
kötelezettség
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírból eredő
fizetési
kötelezettség
Adott váltóból eredő
fizetési
kötelezettség
Pénzügyi lízingből
eredő
fizetési
kötelezettség
Halasztott
fizetés,
részletfizetés
fizetési
kötelezettségek
Szerződésben
kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásból
eredő
fizetési
kötelezettség
Tárgyévben
keletkezett, illetve
keletkező,
tárgyévet terhelő
fizetési
kötelezettség
(19+………+26)
Hitelből
eredő
fizetési
kötelezettség
Kölcsönből
eredő
fizetési
kötelezettség
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírból eredő
fizetési

8.

9.

9.498.926

15.311.874

12.436.933

9.458.320

37.207.127

10.

-

-

-

-

-

11.

9.498.926

15.311.874

12.436.933

9.458.320

37.207.127

12.

-

-

-

-

-

13.

-

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

-

-

-

-

-

18.

992.459

3.583.891

12.524.030

12.342.280

28.450.201

19.

-

-

-

-

-

20.

992.459

3.583.891

12.524.030

12.342.280

28.450.201

21.

-

-

-

-

-

159

kötelezettség
Adott váltóból eredő
fizetési
kötelezettség
Pénzügyi lízingből
eredő
fizetési
kötelezettség
Halasztott
fizetés,
részletfizetés
fizetési
kötelezettségek
Szerződésben
kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásból
eredő
fizetési
kötelezettség
Fizetési
kötelezettség
összesen (9+18)
Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett saját
bevétel (8-27)

22.

-

-

-

-

-

23.

-

-

-

-

-

24.

-

-

-

-

-

25.

-

-

-

-

-

26.

-

-

-

-

-

27.

10.491.385

18.895.765

24.960.963

21.800.600

65.657.328

167.218.865 143.304.235

137.239.037

140.399.400

420.942.672

28.
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Tárgy (12.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról
készült beszámolóról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2018.(III.29) Kt. számú
határozata
(amely a 2/2018.(III.29.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási
támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis, mint a Tiszavasvári
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) taggyűlése, a Kft.
részére biztosított felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült beszámolóval
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft) határozat mellékletében található beszámolóját, mely az
Önkormányzat által a Kft. részére biztosított 1.079.500 Ft felhalmozási célú támogatás
felhasználásáról szól, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó mellékleteket elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:
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Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Baráti Kör Egyesület 2017. évi támogatás
felhasználásáról szóló beszámolójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
70/2018. (III.29.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás
felhasználásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:

1.

2.

Az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület
2017. évi támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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70/2018. (III.29.) Kt. sz. határozat 1. számú melléklete
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168

169
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Tárgy (14.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata saját erejének
biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás
meginditásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel
felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul,
Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

hogy

az

A HITEL:
- célja: A Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata a be/SFP-09157/2017/MKOSZ számú határozattal
megállapított önereje felhalmozási részének a biztosítása
- összege:

9.172.526, - Ft

- típusa:

éven túli lejáratú felhalmozási hitel

- igénybevételének tervezett ütemezése:

a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre
tartási idő végéig

- tőketörlesztés:

negyedévente azonos részletekben

- kamat mértéke:

3 havi BUBOR+ a pénzintézet által
meghatározott kamatfelár

- szerződéskötési díj:

a hitelösszeg maximum 1%-a

- szerződésmódosítási díj:

maximum a pénzintézet Hirdetménye
szerint
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- rendelkezésre tartási jutalék:

maximum 0,5 %/év

- futamidő:

6 év 7 hónap

- türelmi idő:

2019. december 31.-ig

- rendelkezésre tartási idő:

2019. december 31.-ig

- végső lejárata:

2024. év

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:
Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.
Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe
véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a
jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi
köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése
és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.
Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc) pontja alapján a hitelszerződés
megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

HATÁROZAT
JÓVÁHAGYJA.

A

1.

SZÁMÚ

MELLÉKLETÉT

KÉPEZŐ

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Felkéri a polgármestert, hogy
- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez:
OTP Bank Nyrt.
K& H Bank Zrt.
TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet
-

az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. ………….

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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TARTALMÁT

71/2018. (III.29.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tisztelt………………!
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket
ajánlattételre 9.172.526 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen
pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb
ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.
Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.
Az általunk kért finanszírozási feltételek:
1.) A HITEL:
célja: A Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata a be/SFP-09157/2017/MKOSZ számú határozattal
megállapított önereje felhalmozási részének a biztosítása
- összege:

9.172.526,-Ft

- típusa:

éven túli lejáratú felhalmozási hitel

- igénybevételének tervezett ütemezése:

a szerződés aláírásának napjától
rendelkezésre tartási idő végéig

- tőketörlesztés:

negyedévente azonos részletekben

- kamat mértéke:

a

3 havi BUBOR+a pénzintézet által
meghatározott kamatfelár

- szerződéskötési díj:

a hitelösszeg maximum 1%-a

- szerződésmódosítási díj:

maximum a pénzintézet Hirdetménye szerint

- rendelkezésre tartási jutalék:

maximum 0,5 %/év

- futamidő:

6 év 7 hónap

- türelmi idő:

2019. december 31-ig

- rendelkezésre tartási idő:

2019. december 31-ig

- végső lejárata:

2024. év

- biztosíték:

önkormányzati tulajdonú ingatlanra
jelzálogjog bejegyzése,

Az Önkormányzat a hitelt a Tiszavasvári Sportklub részére nyújtandó felhalmozási támogatásként
kívánja felhasználni.
Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.
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2.) Egyéb feltételek és információk:
-

A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj,
költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos költségek
viselését vállalja az Önkormányzat.

-

Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.

-

Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak
szerint történik.

-

Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
Részszempont
Súlyszám
3. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)

50

4. Szerződéskötési díj
(a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)

5

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)
(Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)

20

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)
(Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)

15

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós
közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának
kérése. (igen nem)
(Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)

10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat
pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.
4.) Pályáztatási eljárás menete:
8. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és
egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. április 27. 10 óra. Az ajánlatok benyújthatók
személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: Tiszavasvári
Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett:
Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi
határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére.
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Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk
gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre
lehetőséget biztosítunk.
Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu
Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell
ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell
benyújtania a pályázónak:
„Ajánlat 9.172.526 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az
ajánlattételi határidő lejárata előtt.”
9. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. április 27. 10 óra. Helye: Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
10. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
11. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első helyen
szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester.
12. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzálogul
felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés között kerül
sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadja el,
vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban
az esetben felhatalmazz a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és
kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel.
13. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. május 31.
14. A szerződés megkötésének várható időpontja: 2018. június 30.
Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására
ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.
Kelt: Tiszavasvári, 2018. március………………
Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester
Mellékletek:
-

2018. évi önkormányzati költségvetés egy eredeti példánya;
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége be/SFP-09157/2017/MKOSZ
határozatának hitelesített másolati példánya;
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számú

Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda
Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének kiegészítéséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
72/2018. (III.29.) Kt. számú
A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert TAO támogatás
önrészének kiegészítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
1. Kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 94/2017. (IV.27.)
Kt. számú határozat 1. pontjában a Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez
benyújtott nyertes TAO pályázat önerejének biztosítására vállalt 22.498.160 Ft kötelezettségvállalás
mellé további 953.121 Ft önerőt vállal.
2.Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges önrész fedezet (953.121 Ft) biztosítására tegyen javaslatot a
2018. évi költségvetési rendelet módosításakor
3.)Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint
közfeladat ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása érdekében
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző szóbeli kiegészítése:
Javasolta a kezdeményezésnek a kiegészítését, azzal, hogy az átadás- átvételi leltár alapján kerüljön
vissza az önkormányzat tulajdonába az ingó vagyon is. Tehát pontosan az önkormányzat által átadott
feladatellátást szolgáló ingó vagyonnak az ingyenes tulajdonátruházását javasolja. Illetőleg, hogy az
indoklásban szerepeljen az állagmegóvás is, hiszen az épület amortizálódik az idő során, és ez is egy
indok lehet arra, hogy mihamarabb visszakerüljön az önkormányzat tulajdonába.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását a témafelelős által tett kiegészítésekkel együtt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
kiegészítéssel, módosításokkal együtt.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló
vagyon ingyenes tulajdonba adása érdekében
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg
személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása
érdekében” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
I.
Kezdeményezi a 1550 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u.
110. szám alatti ingatlan és feladatellátást szolgáló ingó ingyenes tulajdonba adását
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a jelen határozat 1. mellékletében foglalt
tartalommal.
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II.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat egy példányát továbbítsa az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági Minisztérium, és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) felé.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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T I S Z AV AS V Á RI V Á R OS P OLG Á RME S TE RÉ T ŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Ügyiratszám: 154-…../2018.

Tárgy: kezdeményezés állami vagyon
tulajdonjogának ingyenes átruházása
Mell.: 1 db

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán - az emberi erőforrások minisztere
1054 Budapest
Akadémia u. 3.
Tisztelt Miniszter Úr!
I.1. A megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és
gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek.
A megkezdett folyamat 2013. január 1-jétől folytatódott a települési önkormányzatok
fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek
szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézmények tekintetében. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e
célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével,
az intézmények egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében. A szociális
területen a szakosított ellátásba tartozó ellátások közül az idősek és a hajléktalanok ellátása
kötelező önkormányzati feladat maradt.
A törvény alapján az államra szállt át a feladat ellátásához kapcsolódó valamennyi,
önkormányzati tulajdonban álló szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos
fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és
vagyoni értékű jog. Az ingyenes tulajdonátengedés alapja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése.
I.2. 2013. január 1. napjával a Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 110. szám
(1550 hrsz.) alatt telephelyén biztosított szenvedélybeteg személyek otthona ápolást, gondozást
nyújtó intézmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek tiszavasvári
telephelyeként állami fenntartásba került. Ennek megfelelően a feladatellátást szolgáló vagyon
törvény erejénél fogva az állam tulajdonába szállt át.
Az Nvt. 14. § (1) bekezdése a helyi önkormányzati vagy állami közfeladatok törvényi átadásának
körében külön megjelöli azt az esetkört, amikor a közfeladatnak részét képező, egy adott
feladat átadása során az adott feladat ellátásához szükséges vagyonnak a feladatot átvevő részére
történő ingyenes tulajdonba adása válik szükségessé.
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. tv. hatálya az alábbiakra terjed ki:
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1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat vagy társulásaik (a
továbbiakban együtt: települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt
a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,
b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,
d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti
otthona,
e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény - ideértve a többcélú gyermekvédelmi
intézményt is megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi
szakellátás;
2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint
vagyoni értékű joga, amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és
nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az
önkormányzatok gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a
költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni
értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését;
A törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az
államra száll át
„… a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális,
gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az
intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati
tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, …”
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (1) bekezdése
értelmében: „14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat
feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi
önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása
nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is
vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek
a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.”
I.3. 2017 decemberében tudomásunkra jutott, hogy az állami fenntartó a fenti módon átvett
szenvedélybetegek személyek otthona feladatellátást megszüntette. Az ellátási területtel érintett
településként külön értesítést erről nem kaptunk, telefonos tájékoztatás kérésünkre azonban a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint engedélyező
hatóság megerősítette, hogy az ellátás megszűnt.
II. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak értelmében
az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható helyi önkormányzat javára az alábbaik
szerint:
„36. § (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján
lehet.
(2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:
„…c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,….”
(3) A (2) bekezdés szerinti ingyenes átruházásról - a (6) bekezdésen foglalt kivétellel - a
Kormány nyilvános határozattal dönt.
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(4) A (2) bekezdés c) és g) pontja alapján ingyenesen átruházható vagyontárgyak összesített
értéke évente nem haladhatja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott
keretösszeget….”
„…(6) Az MNV Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni a (2) bekezdés c) és g) pontjában
meghatározott személyek javára az ott meghatározott célokra az évente kedvezményezettenként 10
millió Ft nyilvántartási értéket meg nem haladó értékű ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról.
Az MNV Zrt. Igazgatósága köteles az ingóság átadásáról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján
nyilvánosságra hozni.
(7) A (2)-(6) bekezdésben megjelölt vagyonátadás illetékmentes.
A tulajdonnal való rendelkezési jog csak meghatározott esetben korlátozható és ez – jelen
esetben – a szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat állami fenntartásba adása
volt.
Az ellátás megszűntetése okán, valamint az önkormányzati közfeladatok ellátását szolgáló
vagyon biztosíthatósága érdekében kezdeményezem, hogy az ingatlan, valamint az
önkormányzat által a szenvedélybetegek otthona feladatellátás céljára szolgáló, az önkormányzat
által ingyenesen átadott ingó vagyon kerüljön vissza az önkormányzathoz ingyenes tulajdonjog
átruházás keretében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő közfeladatot ellátó vagyon tekintetében jelenleg is teljes
mértékű kihasználtság jellemző, terjeszkedési, fejlesztési lehetőség egyáltalán nincs. A helyi
szociális és gyermekjóléti ellátó rendszert működtető intézménytől az elmúlt hónapokban két
megkeresés érkezett további helyiségigénnyel kapcsolatban, mely igény a jogszabályi
feltételeknek történő megfelelés kapcsán indokolt. Sajnos nem minden kérésnek tudunk eleget
tenni korlátozott lehetőségeink okán. Mellékelem a legutóbbi még el nem bírált kérelmet fentiek
alátámasztására.
Az állami vagyon önkormányzat részére történő ingyenes átruházását indokolja továbbá a
használaton kívüli épület és tárgyi eszközök, berendezések állagmegóvása is.
Természetesen nem csak ezen ellátási területen jelentkezik igény további ingatlanok
feladatellátáshoz rendelésére. Közfeladatot ellátó önkormányzati cég, helyi civil szervezetek
munkájának megsegítése kapcsán is folyamatos igény mutatkozik arra alkalmas helyiségek
biztosítására.
Kérem mielőbbi kedvező válaszával segítse elő a közfeladat ellátás jogszabályoknak megfelelő
biztosítását városunkban.
Tiszavasvári, 2018. március 29.

Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester
Kapják még:
1. Nemzetgazdasági Minisztérium,1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
2. MNV Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
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T I S Z AV AS V Á RI V Á R OS P OLG Á RME S TE RÉ T ŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
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Tárgy: kezdeményezés állami vagyon
tulajdonjogának ingyenes átruházása
Mell.: 1 db

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Dr. Szivek Norbert - vezérigazgató
1133 Budapest
Pozsonyi út 56.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
I.1. A megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és
gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek.
A megkezdett folyamat 2013. január 1-jétől folytatódott a települési önkormányzatok
fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek
szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézmények tekintetében. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e
célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével,
az intézmények egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében. A szociális
területen a szakosított ellátásba tartozó ellátások közül az idősek és a hajléktalanok ellátása
kötelező önkormányzati feladat maradt.
A törvény alapján az államra szállt át a feladat ellátásához kapcsolódó valamennyi,
önkormányzati tulajdonban álló szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos
fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és
vagyoni értékű jog. Az ingyenes tulajdonátengedés alapja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése.
I.2. 2013. január 1. napjával a Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 110. szám
alatt telephelyén biztosított szenvedélybeteg személyek otthona ápolást, gondozást nyújtó
intézmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek tiszavasvári
telephelyeként állami fenntartásba került. Ennek megfelelően a feladatellátást szolgáló vagyon
az állam tulajdonába szállt át.
Az Nvt. 14. § (1) bekezdése a helyi önkormányzati vagy állami közfeladatok törvényi átadásának
körében külön megjelöli azt az esetkört, amikor a közfeladatnak részét képező, egy adott
feladat átadása során az adott feladat ellátásához szükséges vagyonnak a feladatot átvevő részére
történő ingyenes tulajdonba adása válik szükségessé.
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. tv. hatálya az alábbiakra terjed ki:
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1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat vagy társulásaik (a
továbbiakban együtt: települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt
a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,
b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,
d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti
otthona,
e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény - ideértve a többcélú gyermekvédelmi
intézményt is megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi
szakellátás;
2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint
vagyoni értékű joga, amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és
nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az
önkormányzatok gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a
költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni
értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését;
A törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az
államra száll át
„… a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális,
gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az
intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati
tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, …”
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (1) bekezdése
értelmében: „14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat
feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi
önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása
nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is
vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek
a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.”
I.3. 2017 decemberében tudomásunkra jutott, hogy az állami fenntartó a fenti módon átvett
szenvedélybetegek személyek otthona feladatellátást megszüntette. Az ellátási területtel érintett
településként külön értesítést erről nem kaptunk, telefonos tájékoztatás kérésünkre azonban a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint engedélyező
hatóság megerősítette, hogy az ellátás megszűnt.
II. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak értelmében
az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható helyi önkormányzat javára az alábbaik
szerint:
„36. § (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján
lehet.
(2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:
„…c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,….”
(3) A (2) bekezdés szerinti ingyenes átruházásról - a (6) bekezdésen foglalt kivétellel - a
Kormány nyilvános határozattal dönt.
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(4) A (2) bekezdés c) és g) pontja alapján ingyenesen átruházható vagyontárgyak összesített
értéke évente nem haladhatja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott
keretösszeget….”
„…(6) Az MNV Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni a (2) bekezdés c) és g) pontjában
meghatározott személyek javára az ott meghatározott célokra az évente kedvezményezettenként 10
millió Ft nyilvántartási értéket meg nem haladó értékű ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról.
Az MNV Zrt. Igazgatósága köteles az ingóság átadásáról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján
nyilvánosságra hozni.
(7) A (2)-(6) bekezdésben megjelölt vagyonátadás illetékmentes.
A tulajdonnal való rendelkezési jog csak meghatározott esetben korlátozható és ez – jelen
esetben – a szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat állami fenntartásba adása
volt.
Az ellátás megszűntetése okán, valamint az önkormányzati közfeladatok ellátását szolgáló
vagyon biztosíthatósága érdekében kezdeményezem, hogy az ingatlan, valamint az
önkormányzat által a szenvedélybetegek otthona feladatellátás céljára szolgáló, az önkormányzat
által ingyenesen átadott ingó vagyon kerüljön vissza az önkormányzathoz ingyenes tulajdonjog
átruházás keretében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő közfeladatot ellátó vagyon tekintetében jelenleg is teljes
mértékű kihasználtság jellemző, terjeszkedési, fejlesztési lehetőség egyáltalán nincs. A helyi
szociális és gyermekjóléti ellátó rendszert működtető intézménytől az elmúlt hónapokban két
megkeresés érkezett további helyiségigénnyel kapcsolatban, mely igény a jogszabályi
feltételeknek történő megfelelés kapcsán indokolt. Sajnos nem minden kérésnek tudunk eleget
tenni korlátozott lehetőségeink okán. Mellékelem a legutóbbi még el nem bírált kérelmet fentiek
alátámasztására.
Az állami vagyon önkormányzat részére történő ingyenes átruházását indokolja továbbá a
használaton kívüli épület és tárgyi eszközök, berendezések állagmegóvása is.
Természetesen nem csak ezen ellátási területen jelentkezik igény további ingatlanok
feladatellátáshoz rendelésére. Közfeladatot ellátó önkormányzati cég, helyi civil szervezetek
munkájának megsegítése kapcsán is folyamatos igény mutatkozik arra alkalmas helyiségek
biztosítására.
Kérem mielőbbi kedvező válaszával segítse elő a közfeladat ellátás jogszabályoknak megfelelő
biztosítását városunkban.
Tiszavasvári, 2018. március 29.

Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester
Kapják még:
1. Nemzetgazdasági Minisztérium,1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
2. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
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Nemzetgazdasági Minisztérium
Varga Mihály – nemzetgazdasági miniszter
1051 Budapest
József nádor tér 2-4.
Tisztelt Miniszter Úr!
I.1. A megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és
gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek.
A megkezdett folyamat 2013. január 1-jétől folytatódott a települési önkormányzatok
fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek
szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézmények tekintetében. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége e
célcsoportok és ellátások esetén megszüntetésre került a kötelezettség államhoz való áttelepítésével,
az intézmények egységes irányítású és fenntartható működésének biztosítása érdekében. A szociális
területen a szakosított ellátásba tartozó ellátások közül az idősek és a hajléktalanok ellátása
kötelező önkormányzati feladat maradt.
A törvény alapján az államra szállt át a feladat ellátásához kapcsolódó valamennyi,
önkormányzati tulajdonban álló szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos
fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és
vagyoni értékű jog. Az ingyenes tulajdonátengedés alapja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése.
I.2. 2013. január 1. napjával a Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 110. szám
alatt telephelyén biztosított szenvedélybeteg személyek otthona ápolást, gondozást nyújtó
intézmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek tiszavasvári
telephelyeként állami fenntartásba került. Ennek megfelelően a feladatellátást szolgáló vagyon
az állam tulajdonába szállt át.
Az Nvt. 14. § (1) bekezdése a helyi önkormányzati vagy állami közfeladatok törvényi átadásának
körében külön megjelöli azt az esetkört, amikor a közfeladatnak részét képező, egy adott
feladat átadása során az adott feladat ellátásához szükséges vagyonnak a feladatot átvevő részére
történő ingyenes tulajdonba adása válik szükségessé.
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. tv. hatálya az alábbiakra terjed ki:
1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat vagy társulásaik (a
továbbiakban együtt: települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt
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a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,
b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,
d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti
otthona,
e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény - ideértve a többcélú gyermekvédelmi
intézményt is megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi
szakellátás;
2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint
vagyoni értékű joga, amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és
nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az
önkormányzatok gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a
költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni
értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését;
A törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az
államra száll át
„… a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális,
gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az
intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati
tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, …”
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (1) bekezdése
értelmében: „14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat
feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi
önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása
nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is
vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek
a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.”
I.3. 2017 decemberében tudomásunkra jutott, hogy az állami fenntartó a fenti módon átvett
szenvedélybetegek személyek otthona feladatellátást megszüntette. Az ellátási területtel érintett
településként külön értesítést erről nem kaptunk, telefonos tájékoztatás kérésünkre azonban a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint engedélyező
hatóság megerősítette, hogy az ellátás megszűnt.
II. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak értelmében
az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható helyi önkormányzat javára az alábbaik
szerint:
„36. § (1) Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján
lehet.
(2) Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:
„…c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,….”
(3) A (2) bekezdés szerinti ingyenes átruházásról - a (6) bekezdésen foglalt kivétellel - a
Kormány nyilvános határozattal dönt.
(4) A (2) bekezdés c) és g) pontja alapján ingyenesen átruházható vagyontárgyak összesített
értéke évente nem haladhatja meg az adott évi költségvetési törvényben meghatározott
keretösszeget….”
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„…(6) Az MNV Zrt. Igazgatósága jogosult dönteni a (2) bekezdés c) és g) pontjában
meghatározott személyek javára az ott meghatározott célokra az évente kedvezményezettenként 10
millió Ft nyilvántartási értéket meg nem haladó értékű ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról.
Az MNV Zrt. Igazgatósága köteles az ingóság átadásáról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján
nyilvánosságra hozni.
(7) A (2)-(6) bekezdésben megjelölt vagyonátadás illetékmentes.
A tulajdonnal való rendelkezési jog csak meghatározott esetben korlátozható és ez – jelen
esetben – a szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat állami fenntartásba adása
volt.
Az ellátás megszűntetése okán, valamint az önkormányzati közfeladatok ellátását szolgáló
vagyon biztosíthatósága érdekében kezdeményezem, hogy az ingatlan, valamint az
önkormányzat által a szenvedélybetegek otthona feladatellátás céljára szolgáló, az önkormányzat
által ingyenesen átadott ingó vagyon kerüljön vissza az önkormányzathoz ingyenes tulajdonjog
átruházás keretében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő közfeladatot ellátó vagyon tekintetében jelenleg is teljes
mértékű kihasználtság jellemző, terjeszkedési, fejlesztési lehetőség egyáltalán nincs. A helyi
szociális és gyermekjóléti ellátó rendszert működtető intézménytől az elmúlt hónapokban két
megkeresés érkezett további helyiségigénnyel kapcsolatban, mely igény a jogszabályi
feltételeknek történő megfelelés kapcsán indokolt. Sajnos nem minden kérésnek tudunk eleget
tenni korlátozott lehetőségeink okán. Mellékelem a legutóbbi még el nem bírált kérelmet fentiek
alátámasztására.
Az állami vagyon önkormányzat részére történő ingyenes átruházását indokolja továbbá a
használaton kívüli épület és tárgyi eszközök, berendezések állagmegóvása is.
Természetesen nem csak ezen ellátási területen jelentkezik igény további ingatlanok
feladatellátáshoz rendelésére. Közfeladatot ellátó önkormányzati cég, helyi civil szervezetek
munkájának megsegítése kapcsán is folyamatos igény mutatkozik arra alkalmas helyiségek
biztosítására.
Kérem mielőbbi kedvező válaszával segítse elő a közfeladat ellátás jogszabályoknak megfelelő
biztosítását városunkban.
Tiszavasvári, 2018. március 29.
Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester
Kapják még:
1. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
2. MNV Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
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1.melléklet a „Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása
érdekében” megnevezésű 73/2018. (III.29.) Kt. számú határozathoz
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve elfogadását megelőzően biztosítandó
működési támogatásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Módosító indítvány nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy előre láthatólag a kiadott előterjesztésben
2018. május 31. napja szerepel, de információi szerint hamarabb meg fog történni az átadás-átvétel.
Ezért kérte, hogy a szerződésben 2018. április 30-ig 1,5 millió forintot biztosítsanak az
Egészségügyi Nonprofit Kft-nek.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megjegyezte, hogy illene megjelennie a Testületi üléseken az Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.
Balázsi Csilla képviselő:
Megkérdezte, hogy ha most rövidül egy hónappal, akkor az 5 millió Ft arányban van a 1,5 millió
forinttal?
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A hiányzó összegre adott be az ügyvezető kérelmet. Annyi pénzt kell utalni, amennyi nem
veszélyzteti a Kft. működését.
Balázsi Csilla képviselő:
Lehet-e tudni mikor fog beadni költségvetési tervet a Kft?
Badics Ildikó jegyző:
Az előterjesztés címe is úgy szól, hogy üzleti terve benyújtásáig, a mérlegbeszámolóval kell
egyidejűleg.
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elszámolni viszont a szerződés szerint 2019. májusig kell.
Badics Ildikó jegyző:
Az elszámolási határidőt lehet rövidíteni?
Berbécs Ibolya témafelelős:
Véleménye szerint lehet rövidíteni, kb. 2018. szeptember 30-ra.
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Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy az elszámolási határidő
2018. szeptember 30-ra módosul a támogatási összeg pedig 1,5 millió Ft lesz az 5 millió Ft helyett.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül határozott az
előterjesztés módosításáról, úgy, hogy az elszámolás határidejét 2018. szeptember 30-ra módosítja, az
összeget pedig Szabó Krisztián képviselő módosító indítványa szerint 1,5 millió Ft-ra módosítja.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a módosító indítvánnyal és a hátáridő
módosítással együtt.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2018.(III.29.) Kt. számú
határozata
(amely a 3/2018.(III.29.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
elfogadását megelőzően biztosítandó működési támogatásáról
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi üzleti terv elfogadását
megelőzően a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Kft.) 2018. április 30.-ig történő működéséhez 1.500 eFt támogatást biztosít.
Ez a támogatás a később elfogadásra kerülő éves támogatás részét képezi.
2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2018. évre szóló üzleti tervét, a 2017. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, mely tartalmazza a 2017. évi működési támogatással
kapcsolatos elszámolást oly módon készítse el, hogy az a május havi rendes képviselőtestületi ülésre előterjeszthető legyen.
3. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a mellékletben szereplő megállapodás
aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: A 2. pont esetén:
2018. május 14.

Felelős:
Kft. ügyvezetője

A 3. pont esetén:

Dr. Fülöp Erik polgármester
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azonnal
Kft. ügyvezetője
A 4. pont esetén:
azonnal

Dr. Fülöp Erik polgármester

74/2018.(III.29.) Kt. számú határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér
4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató),
másrészről Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 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 74/2018. (III.29.)
Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából
1.500 eFt összegű támogatást biztosít 2018. április 30.-ig terjedő időszakra. A támogatást
a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel. A
támogatás a későbbiekben megállapítandó éves működési támogatás részét képezi.
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 két részletben történik. Az első részlet a 2. pontban foglalt
beszedési megbízás Támogató részére történő átadását követően 5 munkanapon belül, a
második részlet legkésőbb 2018. május 5. napjáig kerül pénzügyileg rendezésre. A
folyósítás átutalással történik a Támogatott 11600006-00000000-67732160 számú
pénzforgalmi számlája javára.
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2018. évben használhatja fel, mellyel 2018.
szeptember 30.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. A támogatás felhasználásának
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állásáról az üzleti terv elfogadását megelőzően a Támogatott köteles tájékoztatást nyújtani
a Támogató felé.
6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint
felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül
visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben
meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a
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.
8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható.
9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét,
címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.
11. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták
elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
12. 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, 2018………………….

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Aleváné Siteri Éva
ügyvezető

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogató

Támogatott
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű
Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
75/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti
üzemeltetési szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, alapján „ A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés
módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
I. Mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, a
víziközmű rendszer üzemeltetéséről” szóló 132/2012. (VI.20.) Kt. számú határozattal
elfogadott – „A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal
kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról” szóló 252/2016. (IX.29.) Kt. számú
határozattal módosított -, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű
Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződést az alábbiak szerint módosítja:
I.1. A bérleti üzemeltetési szerződés 11.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Szorgalmatos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonukat képező víziközmű-rendszereket bérleti díj
ellenében adja át üzemeltetésre.
Tiszavasvári Város Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képező, a
jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletesen megjelölt víziközmű-rendszerek, és víziközmű-
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rendszerek üzemeltetéséhez szükséges egyéb dolgok, továbbá Tiszavasvári Város
Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó valamint Szorgalmatos Község Önkormányzata
bérbeadó és üzemeltetésbe adó osztatlan közös tulajdonát képező (Tiszavasvári Város
Önkormányzata 86,1 % tulajdoni illetőség; Szorgalmatos Község Önkormányzata 13,9 % tulajdoni
illetőség), a jelen szerződés 2. sz. mellékletében részletesen megjelölt víziközmű-rendszer
bérleti díja tárgyév január 1. -tárgyév december 31. közötti időtartamra vonatkozóan a HVBSZ
Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága Tiszavasvári Üzemegysége által tárgyévet megelőző naptári
évben értékesített vízmennyiség nettó 12Ft/m3 áron, azzal, hogy Szerződő felek megállapodnak,
hogy 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a bérleti díj mértéke tárgyévet
megelőző naptári évben értékesített vízmennyiség nettó 30,-Ft/m3.
A bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége:
A bérleti díj évente esedékes két egyenlő részletben, a HBVSZ Zrt. által tárgyév legkésőbb
április 30-ig szolgáltatott adat alapján, számla ellenében, átutalással. A HVBSZ Zrt. 15 napon
belül egyenlíti ki a számlát.”
II. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű
Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítását írja alá, küldje meg
elfogadásra és aláírásra Szorgalmatos Község Önkormányzata számára, valamint aláírásra
továbbítsa azt a HBVSZ Zrt. felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
Amely létrejött
egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
sz. törzsszáma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), valamint Szorgalmatos Község
Önkormányzata (székhelye:4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a sz., törzsszáma: 735254,
képviseli: Takács Pálné polgármester), mint bérbe-üzemeltetésbe adó – a továbbiakban: bérbeadó –
,
másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1., cégjegyzékszáma:
Cg.09-10-000498, adószáma: 23957491-2-09., statisztikai számjele: 23957491-3600-114-09.,
bankszámlaszám: …………., képviseli: Will Csaba igazgatósági elnök), mint bérlő (üzemeltető) –
a továbbiakban bérlő – között az alábbi napon, az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 132/2012. (VI.20.) sz. határozattal, valamint Szorgalmatos Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a 214/2012. (VI.22.) sz. határozattal úgy határozott,
hogy az ellátási felelőssége körében a tulajdonában álló víziközmű-vagyona üzemeltetésére
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságot
jelölte ki.
2. Szerződő felek tekintettel az 1.) pontban foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a bérletiüzemeltetési szerződés:
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A bérleti üzemeltetési szerződés 11.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Szorgalmatos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonukat képező víziközmű-rendszereket bérleti díj
ellenében adja át üzemeltetésre.
Tiszavasvári Város Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képező, a
jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletesen megjelölt víziközmű-rendszerek, és víziközműrendszerek üzemeltetéséhez szükséges egyéb dolgok, továbbá Tiszavasvári Város
Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó valamint Szorgalmatos Község Önkormányzata
bérbeadó és üzemeltetésbe adó osztatlan közös tulajdonát képező (Tiszavasvári Város
Önkormányzata 86,1 % tulajdoni illetőség; Szorgalmatos Község Önkormányzata 13,9 % tulajdoni
illetőség), a jelen szerződés 2. sz. mellékletében részletesen megjelölt víziközmű-rendszer
bérleti díja tárgyév január 1. -tárgyév december 31. közötti időtartamra vonatkozóan a HVBSZ
Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága Tiszavasvári Üzemegysége által tárgyévet megelőző naptári
évben értékesített vízmennyiség nettó 12Ft/m3 áron, azzal, hogy Szerződő felek megállapodnak,
hogy 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a bérleti díj mértéke tárgyévet
megelőző naptári évben értékesített vízmennyiség nettó 30,-Ft/m3.
A bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége:
A bérleti díj évente esedékes két egyenlő részletben, a HBVSZ Zrt. által tárgyév legkésőbb
április 30-ig szolgáltatott adat alapján, számla ellenében, átutalással. A HVBSZ Zrt. 15 napon
belül egyenlíti ki a számlát.”
3.)Felek rögzítik, hogy a bérleti üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 75/2018. (III.29.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város
Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását Szorgalmatos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a …………../2018. (….…..) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította
Szorgalmatos Község Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2018. …………………..

Dr. Fülöp Erik
Tiszavasvári Város
polgármestere

Takács Pálné
Szorgalmatos Község
polgármestere

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt.
képviseletében
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Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés kézilabdapálya fejlesztési
megállapodás elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

programhoz

kapcsolódó

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Módosító javaslatot tett a megállapodás bevezető rendelkezéseit érintőleg, az 1.1 és az 1.2
pontot illetően. A bevezető rendelkezések 1.1. pontjában a 2. mondatot kérte, hogy az MKSZ
és a Vagyonkezelő rögzíti szövegrésszel kezdődjön. Az 1.2 pontban a szerződő felek helyett
az MKSZ és a Vagyonkezelő kerüljön megnevezésre. Továbbá tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a módosítások folyamatosan egyeztetve voltak a Tankerületi Központtal és az
MKSZ-el, melyekhez mindannyian hozzájárultak.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
76/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
Kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetség, Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi
Tankerületi Központ közötti háromoldalú megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a Magyar Kézilabda Szövetség valamint a
Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő megküldésére.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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76/2018.(III.29.) Kt. sz. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött
egyrészről:

a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhely: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán körút 76.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék;
nyilvántartási szám: 01-07-0000019; statisztikai számjel: 18161777-9319515-01; adószám: 18161777-2-42; önálló képviseletére jogosult: Novák
András főtitkár; a továbbiakban: „MKSZ”);

másrészről

a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15, számlaszáma: 1174414415404761, képviseletében: dr. Fülöp Erik polgármester, a továbbiakban:
„Tulajdonos”)
és a
a Nyíregyházi Tankerületi Központ (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u.
31/b., adóigazgatási azonosítószáma: 1583534-2-15, KSH statisztikai
számjele: 15835334-8412-312-15, Államháztartási egyedi azonosító: 361695,
Előirányzat-felhasználási
keretszámla
száma:
10044001-0033685300000000, képviseletében: Gaszperné Román Margit tankerületi központ
igazgató, a továbbiakban: „Vagyonkezelő”)

(MKSZ, Tulajdonos és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”)
között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya
fejlesztési program” megnevezéssel kültéri kézilabdapályák építésére, a meglévő
kézilabdapályák felújítására irányuló új, országos programot indított (továbbiakban:
„Fejlesztési Program”) és hirdetett meg sportszervezetek és önkormányzatok számára. Az
MKSZ és Vagyonkezelő kinyilatkozzák, hogy a Fejlesztési Programot a 2016. december
22-én kelt, SBF/909/2016-NFM_SZERZ iktatószámon nyilvántartott Támogatói okirattal
(továbbiakban: „Támogatói Okirat”) igazoltan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 39. alcím 41. jogcímcsoport, „Egyedi
sportlétesítmények-fejlesztések támogatása” elnevezésű fejezeti kezelési előirányzat (ÁHT:
358506) terhére mindösszesen 3000M Ft összeggel támogatja, a támogatás intenzitása
100%.
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1.2. Az MKSZ és Vagyonkezelő elöljáróban rögzítik továbbá, hogy a Támogatói Okirat
mellékletében meghatározott, a Fejlesztési Programmal érintetett ingatlanok és
támogatandó sportszervezetek, illetve önkormányzatok között a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a Tulajdonost, illetőleg a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában és a
Vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő 992 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/A. szám alatt fekvő ingatlant (továbbiakban:
„Ingatlan”) is megjelölte. Az Ingatlan tulajdoni lapja jelen megállapodás 1. számú
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Fejlesztési Program szerinti munkálatok
elvégzésére, az elvégzett munkálatok eredményeként bekövetkező vagyongyarapodás
átruházására egymással jelen megállapodást kötik.
1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen
szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68. § (2) bekezdése szerinti, más tulajdonában álló
ingatlanon végzett, hozzáépítésnek nem minősülő építési munkákra vonatkozó
megállapodás. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti munkák
jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, és a Fejlesztési
Program keretében elvégzésre kerülő munkálatok ellenértékének támogatás terhére történő
megfizetésére tekintettel az MKSZ az elvégzett munkálatok eredményeként a Tulajdonos
vagyonában bekövetkező gazdagodás megtérítésére sem tart igényt. Az MKSZ kijelenti,
hogy ilyen igényekkel sem most, sem a jövőben nem él.
(2) A KIVITELEZÉSI MUNKA
2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötésekor rendelkezésre áll a
Fejlesztési Program keretében az Ingatlanon elvégzésre kerülő kivitelezési munka
(továbbiakban: „Kivitelezési Munka”) műszaki leírása, a felhasználásra kerülő anyagok
jegyzékével együtt (együttesen továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”). A Műszaki
Dokumentáció a jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2.2. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és
gyakorlattal rendelkező szakember bevonásával jelen megállapodás aláírását megelőzően
áttanulmányozta, és az abban foglaltakat megfelelőnek találta.
2.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kivitelezési Munka nem építési engedély köteles, valamint
építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött.
2.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és
szerződésszerű teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy a Kivitelezési Munkát
a saját előminősítési rendszerébe felvett, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § k) pontja szerinti vállalkozó kivitelezők
bevonásával a jelen megállapodásban részletezettek szerint szakszerűen elvégezteti, és a
Kivitelezési Munka ellenértékét a Fejlesztési Programban biztosított támogatás terhére a
vállalkozó részére közvetlenül megfizeti.
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2.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz,
hogy MKSZ a Kivitelezési Munkát a jelen megállapodásban meghatározott feltételek
mellett, az MKSZ által kiválasztott vállalkozó bevonásával szakszerűen elvégeztesse, azzal,
hogy a Kivitelezési Munka ellenértékét a Fejlesztési Programban biztosított támogatás
terhére az MKSZ a vállalkozó részére közvetlenül fizeti meg.
2.6. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos és
Vagyonkezelő nem megrendelője a Kivitelezési Munkának, MKSZ pedig nem a
Kivitelezési Munka elvégzésére szerződött vállalkozó, következésképp MKSZ-t a
Kivitelezési Munka vállalkozó bevonásával történő elvégzéséért vállalkozói díj nem illeti
meg.
2.7. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki
tartalmat a Tulajdonos és Vagyonkezelő egyidejű értesítése és a műszaki tartalom
egyenértékűségének biztosítása mellett egyoldalúan megváltoztassa.
(3) A KIVITELEZÉSI MUNKA ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI
3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
3.2. Tulajdonos és Vagyonkezelő az Ingatlant, mint munkaterületet a Kivitelezési Munka
elvégzésére alkalmas, tiszta, sportpálya-elemek és egyéb tereptárgyak nélküli állapotban
köteles MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátani legkésőbb
jelen szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül, a felek által egyeztetett
időpontban, jegyzőkönyv felvétele mellett.
3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadásátvételét követően köteles a Kivitelezési Munkát a lehető legrövidebb időn belül
megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban:
„Teljesítési Határidő”). A Kivitelezési Munka befejezésének tervezett Teljesítési
Határideje a munkaterület szabályos átadás-átvételét követő 90 (kilencven) nap
3.4. Abban a nem várt esetben, ha a Munkaterületet Tulajdonos, illetőleg Vagyonkezelő
késedelemmel adja MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába, a
Teljesítési Határidő annyi nappal meghosszabbodik, ahány nap késedelemmel adta át a
munkaterületet a Tulajdonos, illetőleg a Vagyonkezelő.
3.5. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési
Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult a
Kivitelezési Munkát a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb 15
(tizenöt) nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő
Felek rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a
Teljesítési Határidő is változhat.
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3.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő köteles a Kivitelezési Munka szakszerű elvégzéséhez
egyébként szükséges vagy azt segítő minden információt kellő időben az MKSZ, illetőleg
az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére bocsátani, valamint a teljesítésben az
MKSZ-t, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozót egyebekben is minden lehetséges és
elvárható módon segíteni.
3.7. Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Ingatlanban a
Kivitelezési Munka elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes időtartama
alatt MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak.
3.8. Vagyonkezelő saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni a Kivitelezési Munka
elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 – 16.00 időszakon kívül eső
időszakokban a Munkaterület őrzéséről. Vagyonkezelő köteles minden szükséges
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Munkaterületre sem ezen időpontban sem
máskor illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be. Munkanapokon 8.00 –
16.00 óra között a Munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró
vállalkozó feladata.
3.9. Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy a Kivitelezési Munka
elvégzésének időtartama alatt a Munkaterület a munkát végző személyek és gépek számára
folyamatosan megközelíthető legyen.
3.10.
MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni a Kivitelezési
Munka végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő
deponálásáról, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ,
illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem
tárolhat, azt annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
elszállíttatni.
3.11.
MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó a Kivitelezési
Munkát egyébként funkcionálisan működő ingatlanban, illetőleg annak közvetlen
környezetében végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében
eljáró vállalkozó Munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan
üzemeltethetők maradjanak.
3.12.
Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy a Kivitelezési Munka
elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges számban
öltöző, illetőleg mosdó rendelkezésre álljon.
3.13.
Amennyiben a Kivitelezési Munka elvégzése során közterület igénybevételére van
szükség, az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat
MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó köteles beszerezni, illetve viselni.
3.14.
Tulajdonos és Vagyonkezelő jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó
teljesítését folyamatosan nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul,
írásban jelezni köteles MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését
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szakszerűtlennek, a Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más
okból hibásnak tartja.
3.15.
Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő
értesítésére, ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy
meggátolhatja a Kivitelezési Munka szakszerű elvégzését, illetőleg a munkák tervezett
Teljesítési Határidőn belül történő befejezését.
3.16.
Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel
jelen megállapodás nem a Tulajdonos és Vagyonkezelő megrendelésére az MKSZ által
elvégzendő építési-szerelési tevékenység végzésére kötött építési-kivitelezési vállalkozási
szerződés, Szerződő Felek a Kivitelezési Munka befejezését követően a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 31-33. § rendelkezései szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást egymás
között nem tartanak, azonban az MKSZ a vele szerződött vállalkozóval megtartásra kerülő
műszaki átadás-átvétel időpontjáról előzetesen értesíti Tulajdonost és Vagyonkezelőt azzal,
hogy ezen műszaki átadás-átvételi eljáráson Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen lehetnek.
3.17.
A Kivitelezési Munka elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását
követően MKSZ a Munkaterületet köteles Tulajdonos, illetőleg Vagyonkezelő birtokába
visszabocsátani, jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik Szerződő
Felek az elvégzett Kivitelezési Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek
alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön szerződéssel a Kivitelezési Munka
szakszerű elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben szavatossági vagy jótállási
igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás
lezárultát követően MKSZ a Kivitelezési Munkákkal kapcsolatos szavatossági és jótállási
igényeket külön megállapodással Tulajdonosra engedményezheti.
(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE
4.1. Tulajdonos, mint az Ingatlan tulajdonosa, és Vagyonkezelő, mint az Ingatlan
vagyonkezelője szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás
aláírásával visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Kivitelezési Munka elvégzésével
Tulajdonos gazdagodni fog.
4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Tulajdonost, illetőleg a Vagyonkezelőt jelen
megállapodás alapján terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén az MKSZ a
Kivitelezési Munka elvégzése eredményeként létrejött vagyongyarapodás egészét
támogatás jogcímen ingyenesen átengedi Tulajdonosnak a munkaterület Tulajdonos
birtokába történő visszabocsátása napját követő napon. MKSZ kinyilatkozza, hogy a
Kivitelezési Munka elvégzése kapcsán levonható áfa a beszerzéshez kapcsolódóan az
MKSZ-nél nem merül fel, ezért az ingyenes átadáskor áfa fizetési kötelezettség Tulajdonos
részére nem keletkezik.

4.3. Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Kivitelezési Munka eredményeként létrejött
kültéri kézilabda pályát (rekortán pályát) annak elkészültét – azaz a Munkaterület
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Vagyonkezelő birtokába történt visszabocsátását – követő 5 (öt) éven keresztül az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
102.§ rendelkezéseinek megfelelően fenntartja.
4.4. Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy az 5 (öt) éves fenntartási időszak alatt megtartja
az alábbi rendelkezéseket:
4.4.1. A támogatott sportlétesítmény, multifunkciós szabadidős létesítmény építésével,
bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás
odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni.
4.4.2. A támogatott sportlétesítményhez, multifunkciós szabadidős létesítményhez a
felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módos kell hozzáférést
biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a
támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket
nyilvánossá teszik.
4.4.3. A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos
csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább
20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.
4.4.4. Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat
esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
(5) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI
5.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt
azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos a jelen megállapodáson alapuló
kötelezettségét nem teljesíti, és mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás
kézhezvételét követő 3 (három) napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul
szerződésszerű teljesítésével.
5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt
azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos vagy Vagyonkezelő
bármely, jelen megállapodás 7.1 – 7.7 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan.
5.3. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ a Kivitelezési Munkát
nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként
szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az Ingatlanon lévő sportpálya
rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas.
5.4. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, illetőleg
Vagyonkezelőtől, ami abból ered, hogy Tulajdonos, illetőleg Vagyonkezelő a jelen
megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen valótlan tartalmú nyilatkozatot
tesz vagy szerződéses kötelezettségét megszegi.
(6) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA
6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen
megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Fejlesztési Programot, illetőleg a Kivitelezési
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Munkát érintő esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések
(továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében törekednek rendezni.
6.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az
Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 3
(három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles teljes
körűen meghatározni és kezdőiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a sérelem
orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett.
6.3. A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban
(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos,
indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is.
Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg a
Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe veheti
a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.

6.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet
szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább egy
személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján – amelyet
ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni – a
személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható.
6.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett – mert Szerződő Felek az
igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő
Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen –
bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés
más törvényes útjára léphet.
6.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással kapcsolatos,
illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton történő elbírálására
kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
(7) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK
7.1. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy sem személyes
helyzetében sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi változás nem
történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának akadályát vagy
gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné.
7.2. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy
Tulajdonosnak az Ingatlannal való rendelkezési joga kizárólag a vagyonkezelésre
vonatkozó jogszabályok szerint korlátozott, jelen megállapodás megkötésére Tulajdonos és
Vagyonkezelő szabadon jogosult, a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek
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teljesítésére Tulajdonos és Vagyonkezelő képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet
harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.
7.3. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, a Kivitelezési
Munka harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.
7.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen
megállapodás szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette és
külön jogi képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást
megelőzően értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok
tartalmát érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja.
7.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti, hogy kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul
képes, azokat szerződésszerűen teljesíti, jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos
és Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges
jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében törekszik rendezni.
7.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy
esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti,
működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás
alá nem esik.
7.7. Tulajdonos és Vagyonkezelő képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás
aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviseleti
joggal minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése
során a Tulajdonos illetőleg Vagyonkezelő képviseletében, Tulajdonos illetőleg
Vagyonkezelő akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával jár el.
(8) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1. Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonkezelésében lévő Ingatlant érintően Tulajdonos által
jelen megállapodásban tett kötelezettségvállalásokhoz, egyéb nyilatkozataihoz, valamint
jelen szerződés teljesítéséhez további feltétel nélkül hozzájárul.
8.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel
vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított
felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog
gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen
szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben – ideértve
különösen, de nem kizárólagosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium esetleges későbbi,
ilyen vonatkozású döntését – olyan változás következik be, amelyre tekintettel a Fejlesztési
Program finanszírozására nem képes vagy az nem áll szándékában.
8.3. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás
alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma kizárólagos
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érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés
esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik
napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése
esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem
vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a
küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. Szerződő Felek az elektronikus
levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel lehetőségét kizárják.
8.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei:
8.4.1.
MKSZ részéről:
Pecséri Viktor senior projektmenedzser
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
pecseri.viktor@hbmp.hu

(+36) 20 344 26 41
8.4.2. Tulajdonos részéről: dr. Fülöp Erik polgármester
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Telefon: +3642 520 500
Email: polgarmester@tiszavasvari.hu
8.4.3. Vagyonkezelő részéről: Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B. B. épület
Telefon: +36 42 795 315
Email: nyiregyhaza@kk.gov.hu
8.5. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti. Szerződő Felek bármely
korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata vagy
megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.
Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi
képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján.
Budapest, 2018. …………….
Tiszavasvári, 2018. ……………..

Magyar Kézilabda Szövetség
(képv.: Novák András főtitkár)

Tulajdonos
(dr. Fülöp Erik polgármester)

Budapest, 2018. …………………..

Vagyonkezelő
(Gaszperné Román Margit
tankerületi központ igazgató)
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Tárgy (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról telekhatár
rendezéséhez
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. és a
Járműszerelvényt Gyártó Zrt. közötti telekhatár rendezéshez
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe
vonása az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. és a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. közötti telekhatár
rendezéshez című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1.

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe legyen vonva, mivel - a
tervezett belterületi határvonal az említett ingatlantól lejjebb húzódik - az Tiszavasvári város
Szabályozási Tervével összhangban van.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-t és a
Járműszerelvény Gyártó Zrt.-t.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (21.np.):

Előterjesztés a TOP-3.-2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
78/2018. (III.29.) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Elfogadja a NYÍRBER Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) által elkészített, a
határozat mellékletét képező, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú „A Váci Mihály
Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat kivitelezési munkáival
kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az előterjesztés mellékletében
szereplő vállalkozások részére,
-

az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1.sz. melléklet a 78/2018. (III.29.) Kt. számú határozathoz

Ajánlattételi felhívás
A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (projekt azonosító: TOP3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezése.
1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME:

ÉS

TELEFAXSZÁMA

ÉS

a) Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
b) Cím:
Ország: Magyarország
Postai irányítószám: 4440
Város/Község: Tiszavasvári
Postai cím: Városháza tér 4.
c) Telefonszám: +36-42-520-500, +36-42-275-138
d) Telefaxszám: +36-42-275-000
e) E-mail cím: molnar.eva@tiszater.hu
f) Kapcsolattartó: Simonné Molnár Éva
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Botos Ferenc
Lajstromszáma: 00507
2./ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT
ELJÁRÁS, VALAMINT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
ESETÉN ANNAK INDOKOLÁSA:
A Kbt. 115. § (1) bek. alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint
a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérések figyelembe vételével lefolytatott közbeszerzési eljárás.
3./ A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK
MÓDJA, HATÁRIDEJE, BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI:
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § alapján az Ajánlattételi felhívást és Közbeszerzési dokumentumokat
megküldi Ajánlattevőknek e-mail útján elektronikus formában, valamint ezzel egyidejűleg az
Ajánlattevők számára a http://kozbeszerzes.nyirber.hu tárhelyen elérhetővé teszi.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdés értelmében a
Közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy – amennyiben
Ajánlatkérő az alvállalkozók megnevezését előírja – az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE:
A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (projekt azonosító:
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezése.
Tervezett épületszerkezeti kialakítás, energetikai felújítás:
A kivitelezés idejére az épület teljesen körbe lesz állványozva, védőhálózás csak a
legszükségesebb helyeken készül a belső udvari elhelyezkedés miatt.
A beépülő új nyílászárók az energetikai előírás szerinti u = 1,0 W/m2/K hőátbocsátási
tényezővel, műanyag szerkezettel készülnek, a keleti és nyugati oldalon lévő tantermek
esetében árnyékoló fóliázással.
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A személyforgalmi főbejárat esetében alumínium nyílászárók beépítése, Schüco profillal, fehér
szinterezett felülettel, fém kilinccsel, olajfékkel, min, 4 db ajtópánttal, kilincs működtetésű
ötpontos biztonsági zárral, (ug=1,0 W/m2K) biztonsági üvegezéssel a nyílászáró konszignáció
szerint történik.
Az új homlokzati műanyag nyílászárók (ug=1,0 W/m2K) beépítése a nyílászáró konszignációs
kiírás szerint, acél tokmerevítéssel, fehér színben, maco-trend vasalattal, belső oldalon
műanyag könyöklőkkel, külső oldalon műanyegbevonatos horganyzott lemez párkánnyal, belső
oldali kávajavítással, homlokzati kávajavítással, belső oldalon 50 cm szélességben festés
javítással történik.
A szükséges helyeken a sérült, felpúposodott homlokzati vakolat javítása, felületkiegyenlítés,
majd új homlokzati hőszigetelés készítése történik, 16 cm vtg. Eps hőszigetelő lapokkal,
ragasztóval és mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet
hálóerősítéssel, alapozóval, nemesvakolat (vékonyvakolat) lezárással. A homlokzati rajzokon
jelölt helyeken 16 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kell elhelyezni a tűzgátlás megvalósítása
érdekében.
A homlokzati nyílászáróknál 4 cm-es hőszigetelés kávabefordítás készül (kőzetgyapot és eps).
Új lábazati hőszigetelés készítése történik, 16 cm vtg. xps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval és
mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet hálóerősítéssel, és
standard színű mozaik lábazatvakolattal.
A meglévő lapostető födém energetikai felújítása 20 cm vtg. eps hőszigeteléssel készül, új két
rétegű csapadékvíz elleni szigeteléssel, mechanikai és ragasztásos rögzítéssel, 20-25 m2-enként
páraszellőzők elhelyezésével, előtte a felület teljes tisztításával, perforálásával, felületi
előkészítésével. A tornatermi épületrészen nem készül lapostető felújítás, ugyanis ott korábban
azt elvégezték.
A beruházás során új ereszcsatornázat, új lefolyócsatornázat, új falszegélyezés, új
ablakpárkányok, új szegélylezárás készül fal, illetve ereszszegéllyel, műanyagbevonatú
horganylemezből.
Az épület homlokzati lezárása a falazat esetében a beruházó által megadott standard színű
nemesvakolat, illetve mozaik lábazatvakolat történik. Az előlépcső, valamint az akadálymentes
rámpa új csúszásmentes burkolattal lesz helyreállítva.
Az épület homlokzatán található elektromos szerelvények (klímák, szelőzők, stb.), vezetékek,
világító testek a hőszigetelés után vissza lesznek építve, a sérült elemek cseréjével. A lakatos
szerkezetek (korlátok, rácsok, stb.) leszerelésre kerülnek, át lesznek festve és vissza lesznek
építve. A nyílászáró csere után a kávák helyre lesznek állítva és belső oldalon 50-60 cm
szélességben a falazat újra lesz festve, illetve javítva.
Az épület teljes villámvédelmi rendszerének visszaépítése történik (tetőn történő
visszaépítéssel, oldalfali levezetéssel és visszaépítéssel, stb.), melyhez amennyiben a kivitelező
részére szükséges, a kiviteli tervet a kivitelező biztosítja, majd erről villámvédelmi
jegyzőkönyv készítése, dokumentálása történik.
Csak érvényes ÉMI engedéllyel rendelkező homlokzati hőszigetelő rendszer építhető be,
melyet a műszaki átadás során a beruházó részére át kell adni!
Az előírt anyagok, márkák helyett más is alkalmazható, de csak úgy, hogy megegyező,
vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezzen, illetve biztosított legyen az ÉMI
engedély.
A nemesvakolatok, lábazati vakolatok, valamint a műanyagbevonatos horganylemez
bádogozások végleges színét a beruházó határozza meg, a tervezővel egyeztetve.
Az épületben projektarányos akadálymentesítés is történik, az alábbiak szerint:
- 5%-os emelkedésű akadálymentes rámpa kerül megépítésre, kétsoros kapaszkodó korláttal,
csúszásmentes padlóburkolattal, a bejárati előlépcső átalakításával, és újraburkolásával;
- akadálymentes kialakítású parkoló kerül kialakításra, 3,50x5,50 méretben;
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- az akadálymentes rámpa gyalogos megközelítéséhez min. 1,20 m szélességű új gyalogjárda
készül, a meglévő személyzeti bejárattól, illetve az akadálymentes parkolótól;
- a földszinten az előírásoknak megfelelő felszereltségű és geometriai méretű akadálymentes
mosdó-wc kerül kialakításra, melyhez az aulából egy kisebb helyiség leválasztásra kerül.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
45000000-7
Fő tárgy
További tárgy(ak)
5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:
Vállalkozási szerződés, A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
(projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezésére.
6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Teljesítés határideje: legkésőbb 2018. augusztus 20.
Ajánlatkérő előzetes értesítés mellett előteljesítést elfogad.
7./ TELJESÍTÉS HELYE:
4440 Tiszavasvári Hétvezér u. 19. 2835 HRSZ
8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
a) A szerződés biztosítékai:
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és
szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási
biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási
biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a
vállalt jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.
- Jótállási idő: Ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 12 hónapot ír elő ajánlatkérő.
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a
késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik,
amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó egyösszegű
ajánlati ár 1 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű
ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó
késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és
megilleti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Ajánlattevő
felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó
szerződéses ár 20 %-a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő
a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a
Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
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Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
b)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül
számított elszámolható ellenszolgáltatás 30 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek,
amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg
igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §
(1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Az előleg, a rész-számlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Ajánlattevőnek adott esetben az előlegszámla, 3 db részszámla és a végszámla benyújtására van
lehetősége. Rész-számlák benyújtására, a szerződéses ár maximum 75 % -ig van lehetősége, a
teljesítéssel arányosan.
A szerződés finanszírozása a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú pályázati
forrásból kerül finanszírozásra. A támogatás mértéke 100%.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek., illetve
a Kbt. 135. § (3) bek. szerint utó finanszírozás formájában, átutalással teljesíti. A 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles
eljárni.
A kifizetés forintban történik.
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárása.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését
számíthatja be.
9./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT LEHETŐSÉGE
VAGY KIZÁRÁSA:
Részekre történő ajánlattétel:
igen
nem
A Kbt. 61. § (4) bek. alapján a részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai (adott
esetben): A beszerzés tárgya és jellege, célszerűségi és gazdasági szempontok nem teszik
lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy egy épület felújításáról szól a
beruházás. Részajánlattétel esetén mind a megfelelő munkavégzésben, mind a deponálásban
és anyagmozgatásban egymást akadályoznák a kivitelezők, ezzel is veszélyeztetve többek közt
a szerződésszerű teljesítést. Több kivitelező esetén a balesetvédelmi szabályok betartása is
nehezebb. Ilyen körülmények között történő kivitelezés plusz terhet róna mind a kivitelezőre,
mind a megrendelőre, mely gazdaságilag értelmetlen. Több kivitelező általi munkavégzés
estén a beruházás komplexitása miatt Ajánlatkérő esetleges szavatossági, jótállási igényeit
nehezebben érvényesítheti.
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók:
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
A Kbt. 61. § (6) bek. alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén korlátozva
van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma:
218

igen, az alábbi szempontok szerint:
nem
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen
nem
10./

AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA:
A legalacsonyabb ár
A legalacsonyabb költség az alábbi költséghatékonysági módszer alapján:
A legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:
Szempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó forint)
70
2. Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap)
15
3. A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az
ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre
vonatkozóan kell megadnia ajánlattevőnek, aki a jelen
kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)
15
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:
1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.ba) pontjában foglaltak szerinti
fordított arányosítás.:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1.ba) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
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Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. pontjában foglaltak szerinti arányosítással.:
P=[(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb–Alegkedvezőtlenebb)x(Pmax-Pmin)]+
Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőbb szint értéke (60 hónap)
Alegkedvezőtlenebb: a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb szint értéke (0
hónap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Résszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz
pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai
szerint.
- Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a vállalt jótállás időtartama értékelési résszempont
vonatkozásában a 36 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár
felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési felső limit).
- A Kbt. 77. § (1) alapján ajánlattevők a 3. részszempont (felelős műszaki vezető tevékenység
végzésének az ideje) vonatkozásában a 60 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű időre a
ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) (értékelési felső limit)
(Alegkedvezőbb szint).
- A Kbt. 77. § (1) alapján ajánlattevők a 3. részszempont (felelős műszaki vezető tevékenység
végzésének az ideje) vonatkozásában a 0 hónap időre ajánlattevő 0 pontot ad
(Alegkedvezőtlenebb szint).
- Ajánlatkérő a 3. részszempontnál a felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az
idejét értékeli. Az értékelésnél, csak a befejezett egész hónapot veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek a felelős műszaki vezető szakember tevékenységének igazolására be kell
csatolni a szakember névjegyzéki határozatának másolatát, valamint a szakembernek
nyilatkoznia kell arról, hogy mióta végzi a felelős műszaki vezetői tevékenységet. Továbbá
csatolnia kell, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben ajánlattevő
vállalásának alátámasztásaként nem csatolja be ajánlatába a szakember névjegyzéki
határozatának másolatát, és a rendelkezésre állási nyilatkozatát, abban az esetben ajánlatkérő
ezen részszempont értékelésénél 0 hónapot fog figyelembe venni.
11./

12./

A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, ILLETVE JOGI SZEMÉLY: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az
ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló
ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
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Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m)
és
q)
pontban
felsorolt
kizáró
okok
állnak
fenn.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban
felsoroltak szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá
tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. §
(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az
ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok
tekintetében csatolandó nyilatkozatok, igazolások keltezése nem lehet régebbi, mint az
ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
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13./

14./

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A Kbt. 115. § (1) bek. alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Műszaki és szakmai alkalmasság
A Kbt. 115. § (1) bek. alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
Dátum: 2018/…………. (év/hó/nap)
Időpont: 10:00

15./

16./

AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. (4400
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) földszint, titkárság.
AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar

17./

AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:
Dátum: 2018/…………. (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) földszint,
ügyvezetői iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:

Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint személyek.
18./

AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

19./
A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén a projekt(ek) és/vagy program(ok) neve vagy bármely egyéb hivatkozási
alap: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú projekt.
20./

A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYOK:
Nem releváns

21./

AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA:
Nem releváns

22./

23./

AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A KBT. 114. § (11) BEKEZDÉSÉT:
igen
nem
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
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1)
Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
jogosult gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bek.)
2)
Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be ajánlatába az
abban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró
személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő vagy közös ajánlattevők
nem tartoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik rész XV. fejezet
hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal
egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba
olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentum másolatát
csatolja be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat
alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró
jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges
tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia.
3)
Az ajánlatba benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, dokumentumot, vagy nyilatkozatot szükséges
becsatolni (bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy
hiteles másolatban kell az ajánlatban csatolni. Az ajánlatnak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján a
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti dokumentum eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4)
Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat.
Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű
dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell
csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján azon
ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott
dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítása is elfogadható, melynek helyességéért
ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja.
5)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
6)
Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott dokumentumot.
7)
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség
ajánlattevőt terheli.
8)
Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban
foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón (NYÍRBER Beruházásszervező,
Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a, tel.: +3642/433-722, e-mail: nyirber@gmail.com) keresztül kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a
kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg.
9)
Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás megküldésének napját
megelőzően lezárt üzleti évet érti.
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10)
Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az
ajánlat során az ajánlattevőnek felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a
felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum
mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges
az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
11)
Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint
biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel, amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő
az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő
újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha ezzel a gazdasági szereplővel kapcsolatban
újabb hiánypótlásra lenne szükség.
12)
Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből, továbbá a pontatlan címzésből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok
postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax, ill. e-mail útján történő teljesítésre, a
határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatok és
egyéb dokumentumok leadására Ajánlatkérő munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra
között, pénteken 8 és 13 óra között (az ajánlattételi határidő napján 8 óra és az ajánlattételi
határidő lejártának időpontja között, a hiánypótlási határidő napján 8 óra és a hiánypótlásra
felhívó levélben meghatározott időpont között) biztosít lehetőséget.
13)
A Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon
részek megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen
részek tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók
megnevezése sem szükséges. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az ajánlattételi felhívás
12./ pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bek.-re, mely szerint építési beruházás
megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65%-át.
A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés 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 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.
14)
Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján
nyilatkoznia kell.
15)
Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell benyújtaniuk az
ajánlatukat közvetlenül vagy postai úton az Ajánlattételi felhívás 14./ pontjában foglalt
időpontig a 15./ pontban meghatározott címre. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt.
66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlatok eredeti papír alapú példányát
elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani .pdf formátumban, tekintettel a
Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltakra. Ha a papír alapú és az elektronikus formában benyújtott
ajánlatok eltérnek, ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. A CD vagy DVD
lemezen benyújtott elektronikus példányon szerepelnie kell az ajánlati költségvetésnek Excel
(.xls) formátumban is!
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A csomagoláson fel kell tüntetni: A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai
korszerűsítése (projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt
kivitelezése. Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.”
16)
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
17)
Irányadó idő: A teljes Ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint
értendő. (CET)
18)
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő az
általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §, vagy az EUMSZ 101.
cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi,
köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a
Gazdasági Versenyhivatalnak.
20)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő
építés-szerelési biztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési
biztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben: legalább 20.000.000
Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/káresemény.
21)
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
22)
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
23)
A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az
ajánlattevő nevét székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat,
amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A bontási eljárás során a
felolvasólap azonnal megtekinthető.
24)
A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény az irányadó.
25) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:
2018. ……………………….
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Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi
beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdu Imre köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
79/2018. (III.29.) Kt. sz.
határozata
A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2017. évi beszámolójáról és 2018. évi
munkatervének elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
I.

A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2017. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót és a 2018. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal
megtárgyalta és azt elfogadja.

II.

Felkéri továbbá a KEF elnökét, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájukról.

Határidő: esedékességkor
elnöke
III.

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter KEF

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum
elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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79/2018. (III.29.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete
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Tárgy (23.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázat benyújtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2018.(III.29.) Kt. sz.
határozata
Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása című, KAB-KEF-18-A
azonosító számú pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kábítószer Egyeztető Fórumok
működési feltételeinek biztosítása című, KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Kábítószer Egyeztető
Fórumok működési feltételeinek biztosítása című, KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázatra.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2018. április 30.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (24.np.):

Egyebek

Balázsi Csilla képviselő:
Az Egészségügyi Kft. szavazásával kapcsolatosan van két észrevétele. Véleménye szerint nem fog
tudni elszámolni a költségével, mivel a védőnői szolgáltatás és a labor ott fog maradni, tehát
folyamatosan fog olyan tevékenységet végezni, ami után jár neki önkormányzati támogatás.
Javasolta, hogy a következő testületi ülésen módosításra kerüljön az elszámolási időszak, mert mint
mondta, nem fog tudni elszámolni.
Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy amikor az önkormányzatnál is fél éves beszámolót készítenek, akkor azt
szeptember 15-ig kell megtenni. Ennek a 4 hónapnak a könyvelése véleménye szerint meg tud
történni addig. Valószínű, ha gond lesz, akkor fogják jelezni.
Ráduly Zsolt képviselő:
Kérésként vetette fel a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola udvarának az őrzését, ugyanis
egyre többen használják a jó idő kezdetével sportolásra, és nem mindig kulturált körülmények
között teszik ezt. Tavaly nyáron sikerült megoldani az udvar örzését. Jó lenne hétvégére egy
közmunkás legalább jelzés értékű feladatra. Mindent megtesznek hétköznap, de a hétvége még
megoldatlan. A vagyont meg kell óvni, de erre nincs alkalmazottuk. Kérte, hogy vizsgálják meg,
hogy mit tudnak tenni közösen ebben a kérdésben.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Egyetértett a vagyon megóvásával, így a problémára a jövőben megoldást keresnek.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Sipos Ibolya alpolgármester
bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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