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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. szeptember 29-én  

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 236-269. 

rendeletei: 19.-20. 
 

NAPIRENDEK 

 

 

1.Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint 

a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4. Előterjesztés intézkedési tervről az energiaválság költségvetési hatásainak kezelésére 

5. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Hősök u. 38. és 

Ady E. u. 8. telephelyei kiváltásáról 

6. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 

módosításáról 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött 

feladatellátási szerződés módosításáról 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Ady E. u. 8. és a Bethlen u. 4. szám alatti önkormányzati 

ingatlanok hasznosításáról  

9. Előterjesztés a „2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről  

10. Előterjesztés a fizioterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről  

11. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, használati 

szerződésének és alapító okiratának módosításáról  

12.  Előterjesztés a Kornisné Központ bentlakásos ellátásai élelmezési norma emeléséről 

13. Előterjesztés az RRF-1.1.2-21-2022-00101 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” 

című elnyert pályázat támogatási szerződés egy oldalú 1. számú módosításának utólagos 

elfogadásáról 
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14. Előterjesztés Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntés Busz 

beszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 

15. Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-

00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati 

felhívásáról 

16. Előterjesztés az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének 

utólagos elfogadásáról 

17. Előterjesztés „A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című 

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos 

elfogadásáról 

18. Előterjesztés „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-

2.1.1-21-SB1-2022-00035 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása 

 

19. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel a járóbeteg szakellátás biztosítása érdekében kötött 

bérleti szerződés módosításáról 

20. Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz (Munkaügyi Központ) ingatlan bérleti szerződésének 

módosításáról 

21. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021/2022-es nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

22. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2021/2022. tanévben végzett 

szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

23. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló  

pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról 

 

24. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 

benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra 

fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 

elfogadásáról  

 

25. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2023. évi 

csatlakozásról 

 

26. Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti üres 

ingatlanokra kötendő megállapodás jóváhagyásáról 

27. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről 
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28. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 helyrajzi számú 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről 

29. Előterjesztés Csiszár István 0289/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon történő 

átjárásra vonatkozó kérelméről 

30. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

31. Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB-2016-

00005 azonosítószámú pályázat 4. közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

 

32. Előterjesztés a Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében 

megkötött feladatellátási szerződés módosításáról  

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. szeptember 29-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendes nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, 

Balázsi Csilla, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, 

Volosinóczki Béla képviselők. 
  

Távol maradt: Balogh Sándor, Szabó Zoltán képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna 

osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető, Arató 

Atilla köztisztviselő, Badics Dorina köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gulyásné Gáll 

Anita köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Dr. Elek 

Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Illés Zoltán rendőrőrnagy, Dr. Groncsák Andrea a 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kulcsár Lászlóné EKIK intézményvezetője, Munkácsi 

Ágnes Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Moravszki Zsoltné Egyesített Óvodai Intézmény 

intézményvezetője, Demeterné Berencsi Tünde Magiszter Iskola tagintézmény vezetője, Harasztiné 

Gorzsás Ildikó Kornisné Központ gazdasági vezetője 
 

Meghívottként távolt maradt: Paronai János kapitányságvezető, Makkai Jánosné Kornisné 

Központ intézményvezetője, Nácsa Balázs TSE elnöke, dr. Rojkó Lászlóné Rojkó-Med Kft. 

ügyvezetője, dr. Malinák Gyula háziorvos 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket, majd a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 9 

fő képviselő volt jelen. Javasolta a kiküldött meghívót módosítani azzal, hogy vegyék le a 30. 

napirendi pontot, ami a mezőőri munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról szól. Valamint 

módosítani javasolta a 14. napirendi pont címét, ami kiküldés szerint „Előterjesztés az iskolabusz 

beszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról” szólt volna, viszont pontosítást igény, hiszen 

nem iskolabuszról lenne szó, hanem a komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos 

döntés Busz beszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról” szól. Javasolta felvenni új 

napirendi pontként az „Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-

15-SB-2016-00005 azonosítószámú pályázat 4. közbeszerzési eljárásának lezárásáról”, illetve az 

„Előterjesztés a Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött 

feladatellátási szerződés módosításáról”. Ezek után kérte, hogy szavazzanak a képviselők a 

tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött napirendi 

pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosításokkal együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
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A Képviselő–testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi 

pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. szeptember 29. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 29. napján 

megtartott rendes, nyílt ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4. Előterjesztés intézkedési tervről az energiaválság költségvetési hatásainak kezelésére 

5. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Hősök u. 38. és Ady E. 

u. 8. telephelyei kiváltásáról 

6. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 

módosításáról 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött 

feladatellátási szerződés módosításáról 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Ady E. u. 8. és a Bethlen u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlanok 

hasznosításáról  

9. Előterjesztés a „2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről  

10. Előterjesztés a fizioterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről  

11. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, használati 

szerződésének és alapító okiratának módosításáról  

12.  Előterjesztés a Kornisné Központ bentlakásos ellátásai élelmezési norma emeléséről 

13. Előterjesztés az RRF-1.1.2-21-2022-00101 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 

elnyert pályázat támogatási szerződés egy oldalú 1. számú módosításának utólagos elfogadásáról 
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14. Előterjesztés Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntés Busz 

beszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 

15. Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati felhívásáról 

16. Előterjesztés az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-

1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadásáról 

17. Előterjesztés „A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-

1.4.1-15-SB1-2016-00032 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadásáról 

18. Előterjesztés „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-

21-SB1-2022-00035 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása 

 

19. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel a járóbeteg szakellátás biztosítása érdekében kötött bérleti 

szerződés módosításáról 

20. Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz (Munkaügyi Központ) ingatlan bérleti szerződésének 

módosításáról 

21. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021/2022-es nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

22. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2021/2022. tanévben végzett szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

23. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 

elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról 

 

24. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 

benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra 

fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 

elfogadásáról  

 

25. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2023. évi 

csatlakozásról 

 

26. Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti üres 

ingatlanokra kötendő megállapodás jóváhagyásáról 

27. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről 

 

28. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 helyrajzi számú 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről 

29. Előterjesztés Csiszár István 0289/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon történő átjárásra 

vonatkozó kérelméről 
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30. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

31. Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB-2016-00005 

azonosítószámú pályázat 4. közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

 

32. Előterjesztés a Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött 

feladatellátási szerződés módosításáról  

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Napirendek előtt: 

 
Illés Zoltán rendőrőrnagy: 

Felszólalásának tárgya, információs, illetve kommunikációs segítségkérés, melynek oka az, hogy az 

elmúlt 1,5 hónapban Tiszavasváriban megszaporodtak a magánlakások sérelmére elkövetett 

betöréses, illetve besurranásos lopások. Ezeknek a cselekményeknek az elkövetői felderítés alatt 

állnak. Ahhoz szeretnének segítséget kérni, hogy a lakosság felé, amilyen fórumokon lehetőség van, 

legyen a lakosság részére kommunikálva, hogy járjanak nyitott szemmel az emberek, próbálják meg 

kiszűrni azokat az idegen elemeket, akik részt vehetnek ezekben a bűncselekményekben. Illetve 

megelőzési szempontból kérte, segítsék a rendőrséget abban, hogy jobban figyeljenek a saját 

értékeikre. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy minden kommunikációs oldalon segítenek közzé tenni a figyelem felhívást. 

 

 

 

Tárgy(1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

 

 

Köblös Máté osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiküldésre került a rendelet-tervezet módosított változata, amire azért volt szükség, mert a májusi 

költségvetés módosítás előterjesztése nem tartalmazta az EKIK-et érintő 3,5 millió forint támogatást 

a Zúzosléfőző verseny kiadásaira, azonban ez akkor nem került átvezetésre a rendeletben egy hiba 

miatt, és ez kerül most pótlásra. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára.   
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Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára.   

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel, hogy a költségvetés módosítás előterjesztése nem tartalmazta az EKIK-et érintő 3,5 

millió forint támogatást a Zúzosléfőző verseny kiadásaira, és ez került benne pótlásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX.29.) 

önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:) 

„a) 4.491.200.340 Ft költségvetési bevétellel 

b) 7.094.366.989 Ft költségvetési kiadással” 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:   

2.603.166.649 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:) 

„ca) 177.019.191 Ft működési hiánnyal 

cb) 2.426.147.458 Ft felhalmozási hiánnyal” 

2. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az önkormányzat a kiadások között 22.020.274 Ft általános, 114.422.769 Ft céltartalékot 

állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.” 

3. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 
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(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 27. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 28. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 29. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 31. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 32. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 34. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 35. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 36. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 39. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 42. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2022. szeptember 29. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

     Kihirdetve: 2022. szeptember 29. 

 

 

  

 Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 



11 

 

 

 

Általános indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési és finanszírozási bevételi, kiadási 

főösszegek és a hiány összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.  

2. §-hoz 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

3. §-hoz 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be. 

4. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezetből a 2.§. kerüljön kivételre. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy ki dönti el, hogy milyen ügyet tárgyaljon a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és 

milyet nem. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy az SZMSZ-ben van leírva, és az ügyintézőnek a feladata, hogy azt 

vizsgálja meg mindig, hogy melyik napirendet melyik bizottság tárgyalja. Ezek után revizionálja. 

Vannak viszont olyan ügyek, amit kifejezetten a bizottság kért, hogy ne tárgyaljanak meg. Ha ilyen 

kérés van, akkor azt el kell juttatni az Önkormányzathoz, és fel lehet vetetni a bizottság tárgyalandó 

napirendjei közé. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A bizottságok felvehetnek bármilyen napirendet, ennek nincs akadálya.  

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Bár nem szorosan ehhez a napirendhez tartozik, megkérdezte, hogy a fizikoterápiás közbeszerzési 

eljárással kapcsolatosan azt a közbeszerzési kiírást kötelezően ki kell írni majd valamikor, vagy 

nem kell kiírni.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

A bizottsági ülésen is kérdés volt, és elmondták ott is, hogy igen. Vannak különböző szabályok, és 

nyilván, ha közbeszerzési értékhatárt eléri, akkor ki kell. 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Erre nem emlékezett. A Pénzügyi Bizottság ülésén nem volt ott több képviselő is, ezért most 

elmondja, hogy ez a 2§. olyan felhatalmazást biztosítana a polgármesternek, amely esetében az a 

bizonyos, például ez a közbeszerzési eljárás is, ezt a lehetőséget venné el a képviselők kezéből ez a 

módosítás. Ezért döntött úgy a Pénzügyi Bizottság, hogy ezt nem kívánja támogatni.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Ez a módosítás most arról szól, hogy ha a testület kétszer egymás után nem tud határozatot hozni, 

akkor legyen lehetősége a polgármesternek döntést hozni, ha a határidő miatt ez szükséges. Nem 

arról van szó, hogy hatáskört vesz ki a testület kezéből, hanem azért került bele, mert például a 
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Kormányhivatal élt egy törvényességi észrevétellel a fizikoterápiás szavazással kapcsolatba, mert 

ott azt volt, hogy nem tudott a testület döntést hozni. Született a testületi eljárási szabályok szerint 

egy elutasító döntés, de a Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, amire már ott az ülésen is 

felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési törvény szerinti eredmény döntésre való szükséges. 

Kétszer meg van a lehetősége a testületnek, hogy másként döntsön, de nem tud másként dönteni, és 

az önkormányzat érdeke az, hogy a közbeszerzés lezáruljon, mert különben az eljárásban 

vizsgálják, és akár szankciókat is alkalmazhatnak, akkor legyen egy harmadik lehetőség. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A tisztesség kedvéért felolvasta a rendelet-tervezet 2.§-át, mivel a csúsztatásokból a jelenlévők és a 

tévénézők rossz következtetéseket tudnak levonni. Nem vesz el semmilyen lehetőséget a Képviselő-

testülettől ez a módosítás, amely így szól: „Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség 

vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem 

hozott döntést, a polgármester – a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével – 

pályázati, vagyoni, közfeladat ellátásával kapcsolatos ügyekben, valamint közbeszerzési értékhatárt 

meghaladó beszerzésekben döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a 

következő ülésen tájékoztatja.”  

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Véleménye szerint az is egy döntés, ha nem dönt a Képviselő-testület.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Hozzáfűzte, hogy az, hogy most egy mondattal kiegészült a rendelet, az a mostani helyzetet tükrözi. 

Eddig is benne volt, hogy a pályázati, vagyoni, és eddig is dönthetett a polgármester arról, hogyha 

két döntést nem tudott a testület meghozni, és most nem érti, hogy ez miért probléma.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra 

bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát a Képviselő-testület számára. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

237/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet-tervezet Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottságának módosító javaslatáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Elutasítja Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottságának azon javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetből a 2.§ kerüljön kivételre.  

Határidő: azonnal                                                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra 

bocsátotta az eredeti rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő–testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

238/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Elutasítja Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Határidő: azonnal                                                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

12/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

  

Bizottsági vélemények: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

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

számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Szőke Zoltán 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 



57 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2022. (IX.30.)  

 

önkormányzati rendelete 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 

1.22. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és 

az 5. melléklet 1.17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 

1.§ 

 A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 12/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. szeptember 29. 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2022. szeptember 30. 

 

  

                                                                                  Dr. Kórik Zsuzsanna 

             jegyző 
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1. melléklet 

„2. melléklet 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 

1. Szociális bérlakások 

 A B 

1 Ady E. u. 10. III/3. 

2 Ady E. u. 14. II/3.; III/5. 

3 Déryné u. 9. 1 db 

4 Egység u. 2. 1 db 

5 Gépállomás u. 18. 2 db 

6 Katona J. u. 8. 1 db 

7 Kossuth u. 2. II/1.; II/6. 

8 Kossuth u. 3. fsz/1.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/10.; III/11.; III/12. 

9 Kossuth u. 6. I/3.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17. 

10 Krúdy u. 4. II/3. 

11 Krúdy u. 16. III/7. 

12 Kodály Zoltán u.5-7. 4 db 

13 Mester u. 40. 1 db 

14 Mihálytelep u. 8. 1 db 

15 Őz u. 6 1 db 

16 Deák F. u. 19/a. 3 db 

17 Szarvas u. 6. 1 db 

18 Széchenyi u. 18. 1 db 

19 Szilágyi u. 3. 1 db 

20 Szabó Magda u. 18. 1 db 

21 Vasvári P. u. 6. II. lépcsőház IV/10. 

22 Víz u. 8. 1 db 

2. Munkaköri bérlakások 

 A B 

1 Kossuth u. 3. fsz/2. 

2 Krúdy u. 14. III/7. 

3 Vasvári P. u. 110. 1 db 

3. Bérlőkijelölésű bérlakások 

 A B 

1 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. 

2 Vasvári P. u. 6. II. lépcsőház I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11. 
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4. Városi közérdekből bérbe adott bérlakások 

 A B 

1 Báthori u. 6.  

2 Fehértói u. 2/b.  

3 Kossuth u. 6. I/1.; I/4. 

4 Kossuth u. 3. II/8. 

5 Krúdy Gy. u. 16. III/8. 

5. Piaci alapon bérbe adott bérlakások: - 

6. Vendéglakás: - 

7. „Esély és otthon lakások” 

 A B 

1 Bercsényi u. 3 1 db 

2 Bocskai u. 77. 1 db 

3 Kossuth u. 2. III/1. 

4 Vasvári P. u. 93. 1 db 80 m2-es; 1 db 58 m2-es lakás 

5 Károly Róbert u. 

2/B. 

2 db 
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A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 20/2022. (IX.30.) 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 3. §-a értelmében önkormányzati 

rendeletben kell meghatározni az önkormányzati lakások hasznosításának feltételeit. 

 

2. Részletes indokolás  

 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzati lakásállomány hasznosítás szerinti meghatározását a vagyonnyilvántartás miatt 

szükséges megfelelően módosítani. 
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Tárgy(4.np.): Előterjesztés intézkedési tervről az energiaválság költségvetési 

hatásainak kezelésére 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző kiegészítése: 

A Könyvtár nyitvatartási ideje kipontozva került kiküldésre a testület részére, ez azóta 

egyeztetésre került. Hétfőn 10:00 órától 17:00 óráig, keddtől csütörtökig 9:00 órától 16:00 

óráig lenne nyitva, pénteken pedig zárva tart majd. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára azzal a módosítással, hogy a hőszivattyú beüzemelését követően annak 

energetikai hatékonyságát megvizsgálva kerüljön felülvizsgálatra a Sportcsarnok 

nyitvatartása. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

Tamás Viktor képviselő: 

Két javaslata is lenne. Egyrészről, ami a bizottsági javaslatban is szerepel, hogy vizsgálják 

meg a hőszivattyú beüzemelését. A másik pedig, hogy meg tudnák-e azt oldani, hogy legalább 

október hónapban a Sportcsarnok végig üzemelni tudjon még azzal a feltétellel is, hogy nem 

lenne fűtés. Véleménye szerint a sportolók is bevállalnák ezt, és alkalmazkodnának a jelenlegi 

rendszerhez. Úgy tudja, hogy az MKSZ is nagyon sok mindenben gondolkodik, és lehet, hogy 

az elkövetkező egy hónapban valami olyan támogatást, vagy segítséget tud nyújtani, hiszen ez 

országos szinten probléma.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Minden szereplővel, aki az intézkedési tervben érintett, az egyeztetéseket, a tárgyalásokat 

lefolytatták. A TSE elnökével is volt egy hosszabb egyeztetés a Sportcsarnokról, és annak 

fűtési időszakban történő működéséről. Abban megegyeztek, hogy döntésnek születnie kell, 

mert azok a számok, vállalhatatlan költségek és kiadások. A Sportcsarnok esetében a földgáz 

energia költség 4 millió forint/évről 28 millió forint/évre emelkedett. A villamosenergia 1,7 

millióról 6,5 millió forintra emelkedett. Éves viszonylatban 500 millió forintnyi plusz 

költségvetési igény jelentkezik, hogy fedezetet kell biztosítani az energia válság miatt. A TSE 

elnökével és a Tiva-Szolg Kft-vel is megállapodtak abban, hogy a határozat ugyan október 

15-től határozza meg ezt a bezárást, de ebben az időszakban vizsgálni fogják annak a 

lehetőségét, hogy hogyan használható a Sportcsarnok fűtés, világítás, visszafogott 

körülmények között. 
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Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Hozzáfűzte, hogyha meg is hozza ezt a döntést a testület, és időközben ki is derül valami, és 

lesz egy olyan áthidaló megoldás, ami tényleg segítene, akkor egy rendkívüli ülésre be tudják 

vinni a testület részére. Ezek nem végleges döntések. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hosszú hetek munkája van benne ebben a javaslatban. Júliusban már lehetett látni, hogy 

milyen energia árak lesznek. Az intézményvezetőket megkérte, hogy készítsenek egy 

megtakarítási javaslatot. A Belügyminisztérium tájékoztatását megkapták, az egyeztetések 

nem voltak egyszerűek. Minden egyes szereplő együttműködően állt ehhez a kérdéshez.  

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Az előterjesztés szerint a Sportcsarnok esetében kb. 30 millió forint plusz kiadást jelent az 

energia árak miatt. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e ezt az összeget valahonnan 

megszerezni. Továbbá megkérdezte, hogy történtek esetleg megkeresések a Kormány részére, 

országgyűlési képviselő felé, valamilyen folyamat megindult, hogy ezt az összeget 

valahogyan meg tudják oldani. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az a válasza, hogy nem figyelt képviselő úr. Elmondta, hogy megkereséssel éltek a 

Belügyminisztérium felé, országgyűlési képviselő úrral tartották a kapcsolatot, folyamatosan 

keresték a megoldásokat. Valóban a sport is egy nagy létszámot ölel fel a városban, de úgy 

gondolja, hogy sokkal fontosabb a bölcsőde, az óvoda, a szociális otthon, és minden más 

olyan intézmény, ahol ellátási formák vannak, ahol rászorulókat kell étkeztetni. A sport és a 

kultúra az a terület, ahol lehet megtakarítani. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Minden területnek a kimutatását időben elküldték. Ha megnézik csak a gyermekétkeztetést, 

csak most 35 millió forinttal kerül többe, úgy, hogy az még nem az energia árak 

növekedésével számolt növekmény, és nincs mögötte normatíva. A szociális otthonnál az 

energia árak 20 millió forintról 100 millió forintra emelt. Kellenek átalakításokat is végezni, 

ugyanis a gázfűtést ki akarják váltani vegyestüzelésű kazánra, ami több millió forint lesz. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Aki leginkább érintett ebben a kérdésben, az a TSE vezetése, aki együttműködik az 

önkormányzattal. 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Konkrétan a kérdését arra tette fel, hogy a sportcsarnok ügyében voltak-e megkeresések már. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Írtak levelet, de nem általános levelet, hanem minden témát érintően. Elkülönítették a 

kötelező és nem kötelező feladatokat, költséget rendeltek hozzá, leírták a növekményt, írtak 

intézkedési javaslatokat, és erre jött az a válasz, hogy vegyék számba a nem kötelező 

feladataikat, mert elsődleges a kötelező feladatellátás, azért készültek ezek a javaslatok.  

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi 
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Bizottság javaslatával, hogy a hőszivattyú beüzemelését követően annak energetikai 

hatékonyságát megvizsgálva kerüljön felülvizsgálatra a Sportcsarnok nyitvatartása. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Intézkedési terv az energiaválság költségvetési hatásainak kezelésére 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Intézkedési terv az 

energiaválság költségvetési hatásainak kezelésére” megnevezésű előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

I. 1. Dönt arról, hogy a 2022-ben kezdődő fűtési szezonra: 

 

- az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár (rövid nevén: EKIK), 

Tiszavasvári, Szabadság tér 1., épülete, a könyvtár 301,36 m2 813,672 légköbméter területű 

földszinti részének kivételével,  
- a Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti épülete, 

- a 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti épület, 

- a 4440 Tiszavasvári, Bethlen u. 4. szám alatti Civil Ház épülete, 

- a 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3. szám alatti Sportcsarnok épülete 

 

bezár. 

 

I.2. Fenti intézkedés célja a fűtési rendszer üzemen kívüli állapotba helyezése fűtési 

idény alatt, valamint az áramvételezés szüneteltetése idény jelleggel.  

 

II.1. Dönt arról, hogy az EKIK Vasvári Pál Múzeum területi múzeumi tevékenység 2022. 

október 15. napjától a 2022. évben kezdődő fűtési szezonban, legkésőbb azonban 2023. 

április 15. napjáig szünetel. 

 

II.2. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által biztosított könyvtár 

szolgáltatás nyitva tartási idejét 2022. október 15. napjától a 2022. évben kezdődő fűtési 

szezonra, legkésőbb azonban 2023. április 15. napjáig az alábbiak szerint határozza 

meg:  

 

Hétfő: 10.00-17.00 

Kedd - Csütörtök: 09.00-16.00 

Péntek: Zárva 

 

Fentiekkel együtt a kulturális alapszolgáltatás a könyvtár nyitva tartásával biztosított. 

Szükség szerinti eseti rendezvények helyszínéül a polgármesteri hivatal házasságkötő 
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terme, egyéb tárgyaló helyiségei szolgálhatnak, az online térben megvalósuló 

rendezvények, programok előtérbe helyezése mellett.  

 

III.1. Felkéri az EKIK intézményvezetőjét, hogy: 

- Figyelje a takarékossági intézkedések megvalósulását, napi szinten ellenőrizze a lezárt 

helyiségek állapotát. 

- Haladéktalanul jelezze a szakmai szabályokra figyelemmel, ha a – a fenti átmeneti 

időszakban - a könyvtár csökkentett nyitva tartási idejét módosítani szükséges. 

- Gondoskodjon az érvényes nyitva tartás tekintetében a lakosság kellő időben történő 

tájékoztatásáról. 

 

III.2. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések-, szolgáltatók felé kérelmek, 

engedélyező hatóságok felé bejelentések megtételére. Az EKIK intézményvezetőjét a 

végrehajtásban történő együttműködésre. 

 

 

 

 

Határidő: esedékességkor      felelős: Szőke Zoltán 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ Hősök u. 38. és Ady E. u. 8. telephelyei kiváltásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

240/2022. (IX.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Hősök u. 38. és Ady E. u. 8. 

telephelyei kiváltásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ Hősök u. 38. és Ady E. u. 8. telephelyei kiváltásával 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. Kezdeményezi a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ keretein 

belül működő alábbi szolgáltatások tekintetében a telephely módosításokat 2022. 

október 15. nappal, de legkésőbb a működési engedély véglegessé válása 

napjával az alábbiakban:  

 

Szolgáltatás 

megnevezése 

Jelenlegi telephely Új telephely, engedélyeztetés 

után 

támogató szolgálat 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8 4440 Tiszavasvári Kabay J. 23. 

szociális étkeztetés 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 

38. 

4440 Tiszavasvári Kabay J. 23. 

idősek nappali ellátása 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 

38. 

4440 Tiszavasvári Kabay J. 23. 

család- és gyermekjóléti 

szolgálat 

4440 Tiszavasvári, Hősök u. 

38. 

4440 Tiszavasvári Kabay J. 23. 

család- és gyermekjóléti 

központ 

4440 Tiszavasvári, Hősök u. 

38. 

4440 Tiszavasvári Kabay J. 23. 
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II. Felkéri a polgármestert, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ intézmény fenntartója képviseletében jelen döntést követően nyújtsa be a 

szolgáltatásokra a működési engedély kiadására vonatkozó kérelmet a 

Kormányhivatal felé. 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát a szükséges intézkedések 

megtétele érdekében küldje meg a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője részére.  

 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ alapító okiratának módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina Vanessza köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

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

testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

241/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 

módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 
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önkormányzat által fenntartott Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. Az alapító okirat költségvetési szerv telephelyeinek működési területe 1.2. pontjában 

foglalt táblázatban az alábbi telephelyek módosulnak: 

 

 

Telephely megnevezése: Telephely címe: 

 

1. Étkeztetés, idősek nappali ellátása, 

család- és gyermekjóléti szolgálat, 

család- és gyermekjóléti központ 

4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. 

 

2. Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. 

 

1. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való 

átvezetését.  

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 

 

 

Határidő: döntés után 8 nap   Felelős: Szőke Zoltán polgármester és 

         Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Okirat száma: TPH/1897- 12/2022.                             241/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

Módosító okirat 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2022. március 08. napján kiadott, TPH/1897-4/2022  számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 241/2022.(IX.29.) Kt. számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat költségvetési szerv telephelyeinek működési területe 1.2. pontjában 

foglalt táblázatban az alábbi telephelyek módosulnak: 

 

 

Telephely megnevezése: Telephely címe: 

 

1. Étkeztetés, idősek nappali ellátása, 

család- és gyermekjóléti szolgálat, 

család- és gyermekjóléti központ 

4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. 

 

2. Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2022. időbélyegző szerint 

P.H. 

Szőke Zoltán 
polgármester 
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241/2022. (IX.29.) Kt. sz.határozat 2.sz. melléklete                                                Okirat száma: TPH/1897- 13/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv 

1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

1.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: Kornisné Központ 

1.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. 

1.2.2. ................................................................................................................................ t
elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 

Étkeztetés, idősek nappali ellátása, család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ 

4440 Tiszavasvári,  Kabay János u. 23. 

2 Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. 

3 
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 6. 

2. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1. 

2.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

2.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

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

 megnevezése székhelye 

1 

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 

Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központja 

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. 

3. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

3.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. ................................................................................................................................  
megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

3.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

 

 

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

4.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

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

4.4............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

2 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

3 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 

4 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

5 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

6 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

7 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

8 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

9 102031 Idősek nappali ellátása 

10 104030 
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

11 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

12 104043 Család és gyermekjóléti központ 

13 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

14 107052 Házi segítségnyújtás 

15 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

16 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

4.5............................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
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étkeztetés Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

nappali ellátás (idősek klubja)  Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

Család- és Gyermekjóléti Központ Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések közigazgatási 
területe 

házi segítségnyújtás Tiszavasvári Város, Szorgalmatos Község közigazgatási 
területe 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tiszavasvári-, Tiszalök-, Rakamaz városok, valamint Szabolcs-
, Tímár-, Tiszadada-, Tiszadob-, Tiszaeszlár-, Tiszanagyfalu 
községek közigazgatási területe 

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

 
idősek -, demensek, fogyatékkal élő személyek bentlakásos 
ellátása 

 
Magyarország közigazgatási területe 

 

tanyagondnoki szolgálat 

 

Tiszavasvári -, Józsefháza településrész közigazgatási 

területe 

5. .................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv szervezete és működése 

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

5.2............................................................................................................................................. A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
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Tárgy(7.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátása érdekében megkötött feladatellátási szerződés 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Javasolta módosítani a kiküldésre került előterjesztést, amiben az szerepelt, hogy dr. Malinák 

Gyula a saját rendelőjében látná el a továbbiakban dr. Rojkó László helyettesítését. A 

módosítási javaslat szerint a Kossuth utcai orvosi ügyeleti helyiségben történne meg a 

helyettesítési feladat. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

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

testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ajánlja 

fel dr. Malinák Gyula részére, hogy a dr. Nyáguly István vagy dr. Horai Károly volt 

rendelőjében, az ott dolgozó orvosokkal váltott műszakban lássa el a helyettesítési feladatot.  

Hozzászólások: 

Balázsi Csilla képviselő: 

Már többször kérte, hogy a körzetében maradjon meg a háziorvosi körzet. Most, hogy látja, 

hogy az előzőekben elfogadottak alapján a Kabay J. útra áthelyezésre kerül a Hősök útról a 

családsegítő, így már biztos nem less ott a jövőben orvosi rendelő. Kérte, hogy kerüljön bele a 

határozat-tervezetbe egy olyan jövőbeni igérvény, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy 

visszakerüljön abba a komplexumba a háziorvosi rendelés, akkor azt tegyék meg. 

Amennyiben lesz egy végleges orvosa ennek a körzetnek, akkor vizsgálják meg, hogy hogy 

tud oda visszakerülni a Kabay J. útra ez a háziorvosi praxis.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Nem végleges állapotként kívánják kezelni ezeket, viszont a jelenlegi helyzet szerint a Kabay 

J. úti épületre együttesen és összességében van szükség az átmeneti időszakban. A 

későbbiekben, amennyiben úgy alakul, visszakerülhet oda a háziorvosi körzet. A Szociális és 

Humán Bizottság javaslata már a negyedik javaslat volt a helyettesítési helyszínre. Kérte a 

bizottság elnökét, hogy ha ezzel kapcsolatosan volt egyezetetése dr. Malinák Gyulával, akkor 

tájékoztassa a Képviselő-testületet erről.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Elmondta, hogy sem Malinák doctor úr rendelője, sem pedig az ügyeleti helyiség nem 

alkalmas arra, hogy ráköltöztessenek egy teljes alapellátási körzetet. Ebből kiindulva merte 

javasolni, két önkormányzathoz tartozó rendelő teljesen kihasználatlanul van, és ha az ott 
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dolgozó orvosokkal lehet egyeztetni, akkor ott a hely is megvan, hogy tárolják a bútoraikat, és 

meg van a lehetőség is, hogy váltott műszakban dolgozzanak.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a Szociális és Humán 

Bizottság javaslatával, miszerint ajánlják fel dr. Malinák Gyula részére, hogy a dr. Nyáguly 

István vagy dr. Horai Károly volt rendelőjében, az ott dolgozó orvosokkal váltott műszakban 

lássa el a helyettesítési feladatot, valamint Balázsi Csilla képviselő által tett kiegészítéssel 

együtt, hogy kerüljön bele egy igérvény, hogy amennyiben lehetőség van rá, kerüljön vissza 

a Kabay J. útra ez a háziorvosi praxis. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

242/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

        a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött 

helyettesítési feladatellátási szerződés módosításáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

1. Jóváhagyja Tiszavasvári Város Önkormányzata és dr. Malinák Gyula egyéni 

vállalkozó felnőtt háziorvos (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 8., adószáma: 

51805731-1-35, nyilvántartási száma: 31156) között a Tiszavasvári I. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés 

módosítását jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal                                          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

242/2022.(IX.29.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

HELYETTESÍTÉSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ 

OKIRAT 
1. sz. módosítás 
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Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., 

képviseli: Szőke Zoltán polgármester, a továbbiakban: önkormányzat), valamint  

dr. Malinák Gyula egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos (született: Sály, 1946. június 6., an.: Pisák 

Julianna, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 8., adószáma: 51805731-1-35, nyilvántartási 

száma: 31156) továbbiakban háziorvosi szolgáltató között jelen szerződésben meghatározott feltételek 

szerint: 

 

1. Előzmények 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és dr. Malinák Gyula egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos között 

helyettesítési feladat-ellátási szerződés jött létre a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására vonatkozóan.  

2. A szerződés tárgya 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a helyettesítési feladat-ellátási szerződés 1.10. pontját 

közös megegyezéssel 2022. október 15. napjával az alábbiak szerint módosítják: 

„1.10. Háziorvosi szolgáltató a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet alapellátását a 4440 

Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani. Az 

önkormányzat a Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi rendelőhelyiséget biztosítja háziorvosi 

szolgáltató részére a körzet ellátására, így ezen rendelőhelyiségben két körzet ellátása történik. Erre 

tekintettel háziorvosi szolgáltató a rendelési idő vonatkozásában együttműködni köteles a 

Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi körzetet ellátó háziorvossal. Az önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja a feladatellátáshoz szükséges rendelőt, valamint a rendelő 

alapfelszerelését tételes leltár alapján. A háziorvosi szolgáltatót használatában lévő rendelő és 

esetleges egyéb helyiségek üzemeltetési, fenntartási (pl.: közüzemi-rezsidíj, takarítás, orvosi 

program előfizetési díja, telefonköltség stb.) költségeivel kapcsolatban fizetési kötelezettség terheli. 

Ezen költségek díját az önkormányzat továbbszámlázza Háziorvosi szolgáltató felé, melynek 

megfizetését Háziorvosi szolgáltató vállalja. A feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyon 

tételes leltárjegyzékkel kerül átadásra háziorvosi szolgáltató részére. Az alapfelszerelések szakszerű 

használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések, a jogszabályban foglalt tárgyi 

minimumfeltételek pótlásért, karbantartásért, javításáért, felülvizsgálatáért háziorvosi szolgáltató 

felel.” 

3. Felek rögzítik, hogy a helyettesítési feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  

4. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  242/2022. (IX.29.) Kt. 

számú határozatával hagyta jóvá. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

5. Jelen szerződés a felek által történő aláírásának napján lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2022. …………………….. 

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata                            dr. Malinák Gyula e.v. 

     képviseletében                                   háziorvos        

     Szőke Zoltán polgármester     

 
 

Tárgy(8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Ady E. u. 8. és a Bethlen u. 4. szám 

alatti önkormányzati ingatlanok hasznosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 

Gulyásné Gáll Anita témafelelős által tett szóbeli kiegészítés: 
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Kiegészítésként elmondta, hogy a bizottsági üléseket követően érkezett meg a HBVSZ Zrt. 

levele, amely szerint elfogadják a közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön a bérleti 

szerződésük szeptember 30. napjával. Ezért módosítani szükséges a határozat-tervezet erre 

vonatkozó részeit. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

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

testület számára. 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt, hogy a HBVSZ Zrt. elfogadja, hogy közös megegyezéssel 

megszüntetésre kerüljön a bérleti szerződésük szeptember 30. napjával. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

243/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház hasznosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a fűtési rendszer üzemen kívüli állapotba helyezése miatt a Tiszavasvári, 

Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház épületét bezárja 2022. október 15. napjától 

2023. április 15. napjáig, ezért az ingatlan bérlőinek/ használóinak iroda használatára 

vonatkozóan a következő döntéseket hozza:  

 

2.1. A Képviselő- testület a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt-

vel a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződést közös 

megegyezéssel 2022. október 15. napjával megszünteti, azzal, hogy felajánlja annak 

lehetőségét, hogy a fűtési szezon végével, legkorábban 2023. április 15. napjától - a korábbi 

bérleti szerződésben foglaltak szerint - bérbe adja a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

ingatlanban lévő, előzőleg is a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által bérelt irodákat. 

 

2.2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Zrt-t a Testület döntéséről. 

2.3. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződést megszüntető megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2022. október 15.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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3.1. A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel a 

Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződést közös 

megegyezéssel 2022. szeptember 30. napjával megszünteti. 

 

3.2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Zrt. vezetőjét a Testület döntéséről. 

3.3. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződést megszüntető megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

4.1. A Képviselő-testület a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamarával (továbbiakban: NAK) a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött 

bérleti szerződést közös megegyezéssel 2022. október 15. napjával megszünteti azzal, hogy 

az Önkormányzat ezen időponttól cserehelyiséget biztosít a NAK részére, külön megállapodás 

alapján. 

 

4.2 Képviselő-testület felajánlja annak lehetőségét, hogy a fűtési szezon végével, legkorábban 

2023. április 15. napjától - a korábbi bérleti szerződésben foglaltak szerint - bérbe adja a 

Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti ingatlanban lévő, előzőleg is a NAK által bérelt irodákat. 

 

4.3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a NAK vezetőjét a Testület döntéséről. 

 

4.4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NAK-kal a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

irodákra szóló bérleti szerződést megszüntető megállapodást, valamint a cserehelyiségre 

kötendő bérleti szerződést írja alá. 

  

Határidő: 2022. október 15.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

5.1. A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt (továbbiakban: Használó) Tiszavasvári, Ady E. 

u. 8. sz. alatti irodára kötött használati jogot alapító szerződését 2022. október 15. napjával 

nem szünteti meg, tekintettel arra, hogy az ingatlanra a Használónak használati joga van 

bejegyezve.  

 

A Használó részére cserehelyiséget biztosít, mely a Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti 

önkormányzati ingatlan udvarában található, korábban a tűzoltóság által használt, nem 

felújított irodaépület 12 m2 nagyságú irodája. 

 

Az iroda ingyenes használatának időtartama: 2022. október 15. – 2023. április 15. 

 

A Használó köteles teljes mértékben megfizetni a Báthori u. 6. sz. alatt, általa 

kizárólagosan használt irodához kapcsolódó mindennemű költséget a kiállított közüzemi 

számlák alapján (fűtés, villamos energia, a Használó által foglalkoztatott 2 fő dolgozói létszám 

alapján számított vízdíjköltség). 

 

A Használónak ezen időtartam alatt nem kell rezsit fizetni a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

iroda vonatkozásában. 

 

5.2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Használó, időszakonként, előre történő 

egyeztetéssel az általa szervezett vöröskeresztes elsősegély vizsgák/ véradás megtartása 

céljából ingyenes használatba vegye a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 

Termét kapacitás függvényében, tekintettel ezen terem megnövekedett igénybevételére.  
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5.3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Használót, valamint a Báthori u. 6. sz. alatti 

ingatlant használó TIVA-SZOLG Kft-t a Testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

5.4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Használóval a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti 

irodára kötendő használati szerződést, valamint az Ady u. 8. sz. alatti ingatlanra szóló 

használati szerződés módosítását írja alá. 

 

Határidő: 2022. október 15.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

6.1. A Képviselő-testület a Sz-Sz-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: 

Használó) Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodára kötött használati jogot alapító 

szerződését 2022. október 15. napjával nem szünteti meg, tekintettel arra, hogy az ingatlanra 

a Használónak használati joga van bejegyezve.  

 

A Használó vállalja, hogy a fűtési szezon idejére saját maga biztosít máshol helyiséget 

feladatellátásához. 

 

A Használónak ezen időtartam alatt nem kell rezsit fizetni a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

iroda vonatkozásában. 

 

6.2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Használót a Testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

6.3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Használóval a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti 

ingatlanra szóló használati szerződés módosítását írja alá. 

 

Határidő: 2022. október 15.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

244/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház hasznosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a fűtési rendszer üzemen kívüli állapotba helyezése miatt a 

Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház épületét bezárja 2022. október 15. napjától 

2023. április 15. napjáig, ezért az ingatlan bérlőinek iroda használatára vonatkozóan a 

következő döntéseket hozza:  

 

2.1. A Képviselő-testület a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületével 

(továbbiakban: NOE) a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti 

szerződést közös megegyezéssel 2022. október 15. napjával megszünteti. 

 

2.2. Képviselő-testület felajánlja annak lehetőségét, hogy a fűtési szezon végével, 

legkorábban 2023. április 15. napjától - a korábbi bérleti szerződésben foglaltak szerint - 

bérbe adja a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti ingatlanban lévő, előzőleg is a NOE által 

bérelt irodákat. 

 

2.3. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a NOE a bérleményben - a fenti időszak alatti is - 

az ingóságaikat tárolja, illetve, előre egyeztetett időpontban ellenőrzés, illetve 

adományosztás céljából az ingatlanba bemehessen. 

 

2.4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Használó, időszakonként, előre történő 

egyeztetéssel az általa szervezett adományosztás céljából ingyenes használatba vegye a 

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termét, kapacitás függvényében, 

tekintettel ezen terem megnövekedett igénybevételére.  

 

2.5. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a NOE vezetőjét a Testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

2.6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NOE-val a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti 

irodákra szóló bérleti szerződést megszüntető megállapodást írja alá. 

  

Határidő: 2022. október 15.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

3.1. A Képviselő-testület a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülével (továbbiakban: 

TELSE) a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződését 

2022. október 15. napjával nem szünteti meg, tekintettel arra, hogy a TELSE 

működéséhez szükséges a bérleti jogviszony folyamatossága.  
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3.2. A TELSE a bérleti jogviszonyra tekintettel – a közművek kikapcsolása ellenére is - az 

irodák használata után 2022. október 15. napjától 2023. április 15. napjáig is köteles bérleti 

díjat fizetni, mely a teljes bérleti díj 10%-a, azaz 5.453 Ft/hó + ÁFA. Ezen időszak alatt a 

Használó rezsit nem  fizet. 

 

3.3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a TELSE vezetőjét a Testület döntéséről. 

3.4. Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződést módosító megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal, 2022. október 15.  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (9.np.): Előterjesztés a „2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges 

hitel felvételéről szóló döntésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

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

testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

245/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A „2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „2022. évi önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önerejéhez 

szükséges hitel felvételéről szóló, a 204/2022.(VII.28.) Kt. számú határozatával elindított, 

13.674.426 Ft összegű hitel felvételéről szóló pályázatot érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja a Bontó és Értékelő Bizottság javaslatait figyelembe véve és az alábbiak szerint 

dönt: 
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1. A pályázati eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt. ajánlatát nyilvánítja az alábbiak 

szerint:  

 

A HITEL: 

 

- célja:                                                            „2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló  

  fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat    

  Krúdy Gyula utca és a hozzátartozó kiszolgáló  

  utak, illetve az utcához tartozó járdarész  

  felújítása-saját erejének biztosítása  

 

- összege:      13.674.426, - Ft 

- típusa:  célhitel  

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ 0,95 %/év (a pénzintézet 

által meghatározott kamatfelár) 

- szerződéskötési díj: nem kerül felszámításra 

- szerződésmódosítási díj: a pénzintézet Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra   

- türelmi idő:   2024. március 28-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2023. december 29.-ig 

- végső lejárata:      2029. december 31. 

- biztosíték:       nincs  

 

A kölcsönszerződés tervezetét a jelen határozat melléklete tartalmazza, mely szerződés 

megkötése jelen határozat 8. pontjában foglalt feltételekhez kötött. 

 

2. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt 

a hitel éves adósságszolgálatát betervezi az önkormányzat mindenkori 

költségvetésébe. 

 

3. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának nincs 

60 napnál régebbi köztartozása, illetve nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési 

eljárást. 

 

4. A Képviselő-testület hozzájárul és visszavonhatatlan  megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési számláján a jelen 

szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 

rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen szerződés 

fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók fogadására szolgáló 

számláiról az Ügyfelet jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges 

összeget Ügyfél Fizetési számlájára átvezesse. 

 



83 
 

 

5. A Képviselő testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvételéből eredő adósságszolgálat 

(hitel tőkeösszege, hitelkamat és egyéb hitellel kapcsolatos díjak) a már meglévő 

kötelezettségekkel együtt sem haladja meg a törvényes korlátot a hitel futamideje alatt. 

 

6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. ajánlatával folyamodjon a 

Kormány előzetes engedélyének megszerzéséért a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint. A polgármester, 

illetve szükség esetén a polgármester és a jegyző a Kormány előzetes engedélyének 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat kitölthetik, a nyilatkozatokat megtehetik. 

 

7. A Kormány előzetes hozzájárulásának megléte és a pályázat nyertessége esetén 

felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és az abban foglalt 

feltételek elfogadására. 

 

8. Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben jelen határozat 7. pontjában leírt feltételek 

nem teljesülnek és így a szerződéskötés nem jöhet létre, arról az OTP Bank Nyrt. 

képviselőit tájékoztassa és a szerződéskötéstől álljon el. Az ajánlattevő a pályázati 

kiírás részeként jelen feltételekről tud, azt tudomásul vette. 

 

9. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról az ajánlattevőket 

tájékoztassa. 

 

 

 

 

Határidő:           Felelős: 
 

 

1.,3., és 5. pont esetén: azonnal                                   Szőke Zoltán polgármester 

2. pont esetén: folyamatosan,        Szőke Zoltán polgármester 

                                                                Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

4.pont: legkésőbb 2022. december 31-ig.               Szőke Zoltán polgármester 

6. pont: 2022. november 05.      Szőke Zoltán polgármester 

                                                                Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző  

7. pont: legkésőbb 2022. december 31-ig.    Szőke Zoltán polgármester 

8. pont: szükség esetén                           Szőke Zoltán polgármester 

9. pont esetén: azonnal                                               Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(10.np.): Előterjesztés a fizioterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési 

eljárás eredményéről  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 

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

testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Végül bebizonyosodott az, hogy valóban az a július 28-ai állapot, ami előállt, nem felel meg a 

jogszabályoknak. A Kormányhivatal egyértelműsítette ezzel kapcsolatos álláspontját. A 

testületnek az eredményről döntést kell hozni. Kérte a Képviselő-testület tagjaitól a jövőre 

nézve, hogy azokat a figyelemfelhívásokat, akár a jogszabályok vonatkozásában, akár az 

önkormányzatot érintő vagy a lakosságot érintő következményekre vegyék figyelembe, és ne 

álljon ilyen helyzet elő a jövőben. Már ott is felhívták a figyelmet jegyző asszonnyal erre, de 

mégis született egy olyan döntés, ami nem volt megfelelő. Ennek több káros következménye 

is keletkezett a jövőre nézve.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: Igen 

Balázsi Csilla képviselő: Igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: Igen 

Ráduly Zsolt alpolgármester: Igen 

Szabó Zsolt képviselő: Igen 

Szőke Zoltán polgármester: Igen 

Szurkos Szilvia képviselő: Igen 

Tamás Viktor képviselő: Igen 

Volosinóczki Béla képviselő: Tartózkodás 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

246/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A fizioterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzata VI.7. pontjában foglalt hatáskörében „A fizioterápiás feladatok 

ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről” című előterjesztést megtárgyalta az alábbi 

határozatot hozza: 

Megállapítja, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 81.§ (5) bekezdése 

alapján a Bírálóbizottság a „Fizioterápiás feladatok ellátása” tárgyban elvégezte a bírálatot a 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft., mint legjobb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében, egyidejűleg 

dönt arról, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt fizioterápiás feladatok ellátása 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja tekintettel a 

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 53.§ (4) bekezdésére. 

 

 

Határidő: azonnal                                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(11.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződésének, használati szerződésének és alapító okiratának 

módosításáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja mind a két határozat-tervezet 

elfogadását a képviselő-testület számára.   

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja mind a két határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatásként elmondta a 2. határozat-tervezettel kapcsolatosan, hogy a korábban kiküldött 

javaslattól eltérően Ráduly Zsolt alpolgármester nem vállalta a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

felügyelő bizottság tagsági megbízását, ezért helyette új tagként Karászi Ágnest jelölték. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

247/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének és használati szerződésének 

módosításáról  

 

(mely egyben a 14/2022. (IX. 29.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVA-Szolg Nonprofit Kft- 

közszolgáltatási szerződésének, használati szerződésének és alapító okiratának 

módosításáról„ szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

I.1. Úgy dönt, úgyis, mint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. tulajdonosi jogkör gyakorlója, hogy 2022. december 1. napjától a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el 
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köztisztasági feladatai keretében az önkormányzat közfeladatai körében ellátandó - 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése 5. pontjában foglalt - köztisztasági feladatokat is. 

 

 

I.2. Elfogadja, úgyis, mint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. tulajdonosi jogkör gyakorlója a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.,) mint 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet között 2021. december 1. napján létrejött 

közszolgáltatási szerződés módosítását, jelen határozat 1. melléklete szerinti - a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal.   

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

II. Elfogadja, úgyis, mint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. tulajdonosi jogkör gyakorlója a Tiszavasvári Város Önkormányzata, és a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft., mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet között 

létrejött használati jog alapításáról szóló szerződést a módosítással egységes szerkezetben, 

a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal. 

 

 

III. Felhatalmazza a polgármestert   

III.1. az I. pont szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására; 

III.2. a II. pont szerinti használati jog alapításáról szóló szerződés aláírására.  

 

 

 

IV. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről írásban értesítse a Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az 

egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1.melléklet a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, használati szerződésének és alapító 

okiratának módosításáról szóló 247/2022. (XI.29.) Kt. határozathoz 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15 képviseli: Szőke Zoltán 

polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat -,  

másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság 

(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz., képviseli: Dr. Groncsák 

Andrea ügyvezető) - továbbiakban: Tiva-Szolg Nonprofit Kft. -   

- továbbiakban együtt: Felek -  

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződés módosításáról” szóló  247/2022. (IX.29.) Kt. határozata (mely a 14/2022. (XI.29.) 

számú alapítói határozatnak minősül) alapján a követezők szerint: 

Előzmények: 

I. Felek „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában 

biztosítása” című 274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat alapján, 2017. december 3. 

napjától hatályos közszolgáltatási szerződést kötöttek a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

működésének biztosítására. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal módosításra került.  

II. 2019. június 13. napjával a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megszűntek, és egyesülés útján 

beolvadtak a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. gazdasági 

társaságba, így 2019. június 13. napjától a két beolvadó Kft. feladatai a Tiva-Szolg Kft. 

feladatai lettek. Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződést aktualizálására, 

módosítására került sor, és „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 

módosításáról” szóló 221/2019. (VI.26.) Kt. számú határozattal egységes szerkezetben 

került elfogadásra. A szerződés 2019. június 13. napjától 2021. december 2. napjáig 

tartó határozott időtartamra jött létre. Ezt követően – az 59/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozattal, a 11/2020. (XII.17.) PM határozattal, a 48/2021. (II.25.) PM határozattal, a 

109/2021. (IV.29.) PM határozattal, valamint a 161/2021. (06.14.) PM határozattal, és a 

68/2021. (IX.30.) Kt. határozattal - elfogadott szerződésmódosítások egységes szerkezetben 

kerültek elfogadásra.   

III. A Képviselő-testület a 113/2021. (XI.29.) Kt. számú határozatával egységes 

szerkezetben elfogadta a 2021. december 1. napjától 2024. december 2. napjáig tartó 

határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést, melyet 42/2022. (II.24.) Kt. számú 

határozatával egységes szerkezetben elfogadva módosított. 

 

I. A szerződés tárgya:  

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában áll. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § h) pontja alapján a törvényt nem 

kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (5. § (1) 

bekezdés c) pontja: önkormányzat) olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az 
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ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással 

rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős 

döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és 

amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az 

ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő 

szerződések teljesítéséből származik.  

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelel a szerződő felek jelen 

megállapodása. 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat, a jelen szerződés IV. pontjában 

részletezett alábbi önkormányzati közfeladatok ellátására a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t 

jelöli ki: 

1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás; 

 

2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeken és közterületeken;  

 

3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok; a köztisztasági 

feladatok körében 2022. december 1. napjától az önkormányzat közfeladatai 

körében ellátandó - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 5. pontjában foglalt - köztisztasági 

feladatok;  

 

4. Közutak, hidak karbantartása; 
 

5. Iskola-egészségügyi tevékenység; 

 

6. Védőnői ellátás 
 

7. Étkeztetés 

 

8. Városi Piac üzemeltetése 

 

9. Ifjúsági tábor üzemeltetése 

 

10. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak 

ellátása a költségvetési szervek által benyújtott éves karbantartási terv és a 

költségvetési szervekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti 

igénybejelentések figyelembe vételével. 

 

11. Sportlétesítmények üzemeltetése 

 

II. A szerződés időtartama: 

Jelen szerződés a felek általi aláírás napjától 2024. december 2. napjáig tartó határozott 

időre szól. 

 

III. A szerződés célja: 

A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az önkormányzat – jelen szerződés I. és IV. 

pontjában foglalt - közfeladatainak magas színvonalú ellátása, az önkormányzat 
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érdekeinek, valamint a szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, mely feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. folyamatosan és teljes körűen 

köteles végezni.  

 

IV. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. feladat-ellátási kötelezettsége: 

 

IV.1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségek különösen: 

V.1.1. A közfoglalkoztatás összefüggő feladatellátás kiterjed az egyébként az 

önkormányzat által a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó 

valamennyi közfoglalkoztatási programra és közfoglalkoztatásra épülő 

mintaprogramra, hosszú távú közmunkaprogramra. Valamennyi programelem az éves 

közmunkaprogramokban foglalt tartalom szerint valósul meg. 

 

IV.1.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. évente legkésőbb november 30. napjáig javaslatot kér 

az önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási 

programok megtervezéséhez.  

 

IV.1.3. Az aktuális változásokról, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az 

önkormányzatot.  

 

IV.1.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya által megjelölt időpontig elkészíti a tárgyévi közfoglalkoztatási 

programok tervezetét, melynek tartalmáról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot. 

Gondoskodik a közfoglalkoztatási programok határidőben történő benyújtásáról.   

Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása esetén az önkormányzatot 

haladéktalanul tájékoztatja. A közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az 

éves közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedéseket, 

jognyilatkozatokat megteszi, önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja.  A 

tájékoztatás kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt 

feladatok egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a 

foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére. 

 

IV.1.5. Biztosítja az átadott közfeladatok hatékony, szakszerű végrehajtásának szervezeti 

és személyi feltételeit, betartva az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményét. 

 

IV.1.6. Köteles minden elvárhatót megtenni a közfoglalkoztatásban részt vevők munkaügyi 

ügyintézése akadálymentes biztosítása, a határidők betartása, valamint a 

közfoglalkoztatottak által végzett munkafolyamatok akadálymentes, terveknek, 

Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztállyal kötött hatósági szerződésnek megfelelő lebonyolítása érdekében. 

 

IV.1.7. Feladata továbbá: Közfoglalkoztatási terv elkészítése, hatósági szerződések 

megkötése, a közfoglalkoztatottak kiválasztása - együttműködve a polgármesteri hivatallal, 

önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, és a munkaügyi központtal -, kiértesítése, 

felvétele, munkáltatói jogkör gyakorlása, munkaügyi ügyintézése, munkaügyi iratok 

elkészítése (alkalmazási, megszüntető irat, szabadság megállapítása stb.), közmunka 

irányítása és adminisztrációja, a támogatás igénylése, elszámolása, munkabérek 

kifizetése, hatósági szerződésben foglaltak megvalósítása. A közmunkaprogram szükség 

szerinti dologi eszközállományának beszerzése, nyilvántartása, raktározása, őrzése, 

elszámolása. Munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése. 
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IV.1.8.  A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak által gondoskodik a 

közfoglalkoztatási munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben 

szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről. A közfoglalkoztatottak által ellátandó 

munkafeladatok többek között: a városi parkok folyamatos gondozása, a közterületek 

folyamatos tisztántartása, takarítása, csatornatisztítás, belvízvédelmi munkálatokban 

közreműködés, kommunális feladatok ellátása, mezőgazdasági munkavégzés. Ezen 

funkciókat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját dolgozóival, ill. a közfoglalkoztatottak által 

látja el.  
 

IV.1.9. A mintaprogram támogatás kedvezményezettje a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  

 

IV.1.10. Gondoskodik a közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának 

szabályszerű beszerzéséről. Köteles a jelen szerződésben vállalt kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges, önkormányzat által használatába adott, feladat-ellátáshoz 

beszerzett, ill. hatósági szerződések mellékleteiben – a közmunkaprogramok kapcsán – 

tulajdonába került eszközök üzemeltetését, karbantartását, fenntartását, 

rekonstrukcióját és fejlesztését biztosítani. 

 

IV.1.11. Köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, hatósági és szakmai 

előírások megismerésére és maradéktalan alkalmazására, köteles megfelelni a rá 

vonatkozó jogszabályoknak.  

 

IV.1.12. Gondoskodik a feladatellátás keretében szükséges hatósági engedélyek 

beszerzéséről, ahhoz szükséges tervek megrendeléséről. 

 

IV.1.13. Gondoskodik a közfoglalkoztatással, a közfoglalkoztatási 

projekttel(tekkel)/programmal(mokkal) kapcsolatos havi elszámolások, pénzügyi, szakmai 

beszámolók a támogatást nyújtó által (hatósági szerződésben) megjelölt határidőben 

történő elkésztéséről.  
 

IV.1.14. A közfoglalkoztatottak által gondoskodik a közfoglalkoztatási munkatervben, 

közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának 

teljesítéséről az azokban megjelölt, előírt módon és feltételek szerint.  

 

IV.2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő, 

közterületi ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi 

zöldfelületek növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán 

tartása. A zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és 

fenntartásához kapcsolódó feladatok): 

 

IV.2.1. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok 

ellátása keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése, 

cserjék metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék 

elszállítás. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, tereken téli 

üzemeltetési időszakban a hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés. 

Terek, parkok tisztán tartása. 

 

IV.2.2. Virágágyások egy- és kétnyári virágok ültetése. 
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IV.2.3. Utcai sorfák, parki fák, cserjék, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák, cserjék 

növényvédelmi munkáinak elvégzése, kártevő-mentesítés. 

IV.2.4. Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása, 

kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás.  

 

IV.2.5. Utcai sorfa, fák fenntartása: balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása. 

IV.2.6. Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása, karbantartása és időszakos 

ellenőrzése. 

IV.2.7. Játszótéri berendezések karbantartása. 

IV.2.8. Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemétgyűjtő 

szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. 

IV.2.9. Szökőkút üzemeltetés, karbantartás. 

IV.2.10. Köztéri szobrok lemosása, tisztántartása. 

 

IV.3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok: 

IV.3.1. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, 

buszmegállók tisztántartása. 

IV.3.2. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon tartandó ünnepi rendezvények 

előtti és utáni takarítás. 

IV.3.3. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegális szemétlerakatok 

felszámolása. 

IV.3.4. Illemhely üzemeltetés. 

IV.3.5. Nemzeti ünnepeken zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri 

fénydekoráció, épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében, 

leszerelésében közreműködés. 

IV.3.6. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása. 

IV.3.7. Városi köztéri szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. (kivéve III.2.8. 

pont). 

 

IV.4. Közutak, hidak karbantartása: 

IV.4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, buszmegállók hó 

eltakarítási munkálatai elvégzése, téli síkosság-mentesítés. 

IV.4.2. Közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása. 

IV.4.3. Önkormányzati utak karbantartási munkálatainak elvégzése, padka 

karbantartása, padkázás. 

IV.4.4. Földutak karbantartása. 

 

IV.5. Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás különösen: 

IV.5.1. Étkeztetés – intézményi gyermekétkeztetés biztosítása 

 

IV.6. Egészségügyi feladatellátás körében ellátandó feladatok különösen: 

IV.6.1. Egészségügyi alapellátások: A jogszabályban meghatározott – alábbi – kötelezően 

működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el: 

IV.6.1.1. Vérvételi hely 

IV.6.1.3. Védőnői szolgálat 

IV.6.1.4. Iskola egészségügy 

IV.6.1.5. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: egyéb egészségügyi ellátás 

 

IV. 7. Városi Piac és ifjúsági tábor üzemeltetése 
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IV. 8. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak 

ellátása 

IV.8.1 A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési 

szervek által benyújtott éves karbantartási terv és az együttműködési megállapodásban 

foglaltak szerinti igénybejelentések figyelembe vételével biztosítja – elsősorban saját 

állományában lévő karbantartókkal - az intézmények által használt ingatlan és ingó 

vagyontárgyak karbantartása, állagának megóvása körébe tartozó feladatok ellátását, 

különösen: 

 az intézmény által a feladatellátáshoz használt eszközök karbantartása; 

 falak tisztasági festése, meszelése; 

 nyílászárók festése; 

 általános karbantartási munkák; 

 kültéri játékok karbantartása, évenkénti festése; 

 kerítés karbantartása (fakerítés, faburkolatok festése 3 évente); 

 fa felépítmények karbantartása, festése 2 évente; 

 homokozók évenkénti homokcseréje; 

 az ingatlanon keletkező váratlan események elhárítása, szükség esetén szakmai 

segítség bevonása; 

 intézményen belüli és az intézményhez tartozó zöld felületek karbantartása. 

 

A felmerülő karbantartási munkák ellátása a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. által 

meghatározott ütemterv, és az egyes intézmények közötti együttműködési 

megállapodásban rögzített feltételek szerint történik.  

 

IV.8.2. A Tiva-Szolg Kft. feladatellátása nem terjed ki az alábbiakra: 

 Mindazon munkálatok elvégzése, amelynek elvégzésére külön szerződése van az 

intézménynek, vagy a fenntartónak melyről köteles tájékoztatni a Tiva-Szolg. 

Nonprofit Kft-t. 

Ezek közül különösen: 

- felvonó üzemeltetése, javítása, karbantartása  

- klíma javítása, karbantartása - napelem, napkollektor javítása, karbantartása  

- tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerek javítása, karbantartása 

- informatikai, telekommunikációs eszközök karbantartása javítása  

- tűzoltó készülékek időszakos karbantartása 

- kazán(ok) időszakos karbantartása  

 Intézményben található, közfeladat ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök 

cseréjére, pótlása. 

 

IV.9.1 Sportlétesítmények/ingatlanok üzemeltetése 

Az üzemeltetés magában foglalja különösen a sportlétesítmények sportolásra alkalmas 

állapotának biztosítását, Sportcsarnok, Sportpálya, Teniszpálya hasznosítására, 

reklámfelületek bérbeadására irányuló tevékenység, rendszeres karbantartási, takarítási 

feladatok ellátása. 

 

IV.9.2. A sportlétesítmények üzemeltetése az alábbi ingatlanok tekintetében áll fenn: 

Városi Sportcsarnok, Salakpálya 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1-3.  

Városi Sporttelep 4440 Tiszavasvári, Fehértói utca 2/b (2438 hrsz.) az ugyan ezen helyrajzi 

számon található 40 m2 nagyságú önkormányzati bérlakás kivételével 

Teniszpálya és streetball pálya 4440 Tiszavasvári, 2287/12. hrsz. 
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Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi utca 1. sz. 

 

V. A felek jogai és kötelezettségei különösen: 

 

V.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott 

tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen hatékonysági, 

gazdasági, takarékossági szempontok figyelembevételére köteles eljárni, de ez nem 

fenyegetheti a feladatként ellátott kötelezettségek teljesítését. 

V.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az Önkormányzattal együttműködve a feladatellátással 

érintett tevékenység megkezdése előtt a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a 

működés szakmai feltételrendszerét biztosítja. 

 

V.3. A vagyontárgyak biztosítása a Tiva-Szolg Kft. feladata.  

 

V.4.A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak 

megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek 

betartása és betartatása, illetve azok aktualizálása. 

 

V.5. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés IV. 

pontjában foglalt feladatokat az Önkormányzat érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai 

követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és teljes 

körűen végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.  

 

V.6.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel 

érintett feladat-ellátási tevékenységéről írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót 

készíteni. 

 

V.6.3. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – 

a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő 

bevonásával bármikor ellenőrizni. 

 

V.6.4.  A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel 

együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást 

megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a 

szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó 

minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni. 

 

V.7. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles azonnal írásban jelenteni az Önkormányzatnak, 

ha  

- 60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik, 

- ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási 

eljárás megindításáról határoz, 

- az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni, 

- az általa használt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb 

mértékű csökkenésről szerez tudomást, vagy 

- a feladat ellátás folyamatossága bármilyen okból kifolyólag veszélybe 

kerül. 
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V.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb tárgyévet követő év április 30-ig köteles 

beszámolni a jelen szerződés alapján végzett feladatellátásról, az éves teljesítésről, a 

feladatellátás bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles nyilvántartani. A 

Tiva-Szolg. Nonprofit Kft éves beszámolója a közfoglalkoztatási programok tekintetében 

kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok 

egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a 

foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére, a végrehajtás 

eredményeire.  

 

V.9. A szerződésben foglalt feladatellátással kapcsolatos minden szerződést, számlát, 

bizonylatot és más okiratot 8 évig megőriz, s lehetővé teszi, hogy azokba betekinthessen. 

 

VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás: 

 

VI.1. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV. 6.  

pontjaiban meghatározott feladatellátásához a működési kiadások fedezetére 
mindösszesen 136.000.000 forint, azaz egyszáz-harminchatmillió forint működési 

támogatást biztosít, az alábbiak szerint:  

 

A működési támogatás összege – jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV.6. pontjaiban 

meghatározott feladatellátáshoz: 

2022. január 1. napjától – 2022. december 31. napjáig: 90.000.000 – Ft, azaz 

kilencvenmillió forint. 

Fenti összeg a Kft. működésének 2021. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig 

folytatott tevékenységét támogatja. 

 

VI.1.1. A működési támogatási összeg megosztása: 

 közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:      37.000.000 Ft 

 zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat  

tulajdonában lévő területeken és közterületeken:     19.400.000 Ft 

 Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok: 14.500.000 Ft 

 Közutak, hidak karbantartása:         5.100.000 Ft 

 

VI.2. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.6. 

pontjában meghatározott - egészségügyi feladatellátásához a működési kiadások 

fedezetére 14.000.000 azaz tizennégymillió forint működési támogatást biztosít, az 

alábbiak szerint:  

 

Az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volumen a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. –t illeti 

meg a szerződés hatálya alatt. Az átadott egészségügyi feladathoz kapcsolódó 

finanszírozási jogosultságot 2019. június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező 

hatósággal egyeztetett időponttal a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerezte meg, így az általa 

lejelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat a NEAK a jogutód egészségügyi 

szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére 

utalványozza.  

Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés hatálya alatti időszakra nézve – a 2019. 

június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett időponttal - 

hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés szerinti egészségügyi feladatok ellátására 

nyújtott NEAK finanszírozási összeg közvetlenül a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

bankszámláján kerüljön jóváírásra. 
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VI.3. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.8. 

pontjában meghatározott - önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási 

feladatainak ellátásához a működési kiadások fedezetére 28.000.000 Ft. azaz 

huszonnyolcmillió forint működési támogatást biztosít. A működési támogatás az egyes 

kormányzati funkciók között az alábbi megosztás szerint kerül könyvelésre:   

VI.3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége (Áig.)         3.397.162 Ft. 

VI.3.2. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése (Köt.)  6.613.222 Ft. 

VI.3.3. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Köt.) 2.263.891 Ft. 

VI.3.4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Köt.)   2.726.521 Ft. 

VI.3.5. Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (Önv.)   4.226.616 Ft. 

VI.3.6. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Önv.)    6.799.828 Ft. 

VI.3.7. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Önv.)    1.470.944 Ft. 

VI.3.8. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (Köt.)     501.816 Ft. 

 

VI.4. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.9.1. és 

IV.9.2. pontjaiban meghatározott – sportlétesítmények üzemeltetése feladat ellátásához a 

működési kiadások fedezetére 18.000.000 Ft. azaz tizennyolcmillió forint működési 

támogatást biztosít. 

 

VI.5. Jelen szerződésben meghatározott feladatok Önkormányzat által történő 

finanszírozásának közös szabályai: 

 

VI.5.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendelete hatályba 

lépéséig a tárgyévet megelőző év december 1. napjától felmerülő költségeket az átmeneti 

gazdálkodás alapján finanszírozza. 

Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési 

támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete 

tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást 

tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell. 

 

VI.5.2. A működési támogatást utólag – a VI.4. pontban foglalt támogatás 2021. július 

hónapra eső arányos részének kivételével - a tárgyhónapot követő 6. napjáig, havonta 

egyenlő részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi 

pénzforgalmi számlaszámára: 68700016-10131501-00000000. Amennyiben a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén 

belül, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik 

a havi részleten felüli összeg utalásáról. 

 

VI.5.4. A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft-nek a működési támogatást tárgyévben kell felhasználnia, kivéve 

a munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket, a támogatás erre fordítandó részét a 

tárgyévet követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A fel nem használt 

támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles visszautalni az 

Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés 

megszegésével kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel szemben felmerülő igényeit, 

ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 
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VI.5.5. Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy 

valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a pénzügyi 

fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 

napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. 

 

VI.5.6. A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli benyújtása 

esetén, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul visszautalja az 

Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

VII. Közreműködő igénybevétele:  

VII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a feladat ellátása során jogosult arra, hogy a 

közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen 

igénybe, különösen, ha ez által a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága, 

illetve minősége javul. A közreműködővel kötött szerződés nem lehet ellentétes a jelen 

szerződésben foglaltakkal.  

Az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért felelősséggel tartozik. A 

közreműködők igénybevétele nem növelheti a működési támogatás összegét.  

 

VII.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködőt a közbeszerzési törvény 

rendelkezéseinek megfelelően, illetve a közbeszerzési értékhatár alatt olyan eljárással 

köteles kiválasztani, amely lehetővé teszi azon közreműködő kiválasztását, aki a 

szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, megfelelő minőségben. A Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. kijelenti, hogy rendelkezik érvényes közbeszerzési szabályzattal. 

 

VII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját 

maga teljesített volna. 

 

VIII. Ellenőrzés: 

VIII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel 

érintett feladatellátásról írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni. 

VIII.2. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármikor 

ellenőrizni. 

VIII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel 

együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást 

megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a 

szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó 

minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni. 

 

IX. Szerződés felmondása: 

 

IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet 

felmondani. 

 

IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel 

megszüntethető.  

 



110 
 

 

IX.3.1. A szerződés megszűntethető 3 hónapos rendkívüli felmondással. Az 

Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel: 

a) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét 

súlyosan megsértette, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt 

írásbeli felhívása ellenére nem lát el megfelelően. 

b)  a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági 

előírásokat súlyosan megsértette.  

 

IX.3.2. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Tiva 

Szolg Nonprofit Kft. ellen jogerősen felszámolási eljárás indult. 

 

IX.3.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással 

abban az esetben mondhatja fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott 

közfeladatok ellátásához szükséges működési támogatást nem tudja biztosítani és ezzel 

lehetetlenné teszi a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez irányú további működését. 

 

X. Egyebek:  

X.1. Felek megállapítják, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás 

tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között 

jogutódlás áll fenn.  

X.2 Felek megállapítják, hogy az alábbi feladatok, mint a jogelőd gazdasági társaságok 

(Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.) feladatai – a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság 

Cg.15-09-063127/131 számú végzése értelmében – jogutódlás következtében 2019. június 

13. napjával a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződésben rögzített feladatai lettek: 

iskola-egészségügyi tevékenység, védőnői ellátás, étkeztetés, Ifjúsági tábor, Városi piac 

üzemeltetése. 

X.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

X.4.1. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba.  

X.4.2. Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg megszűnnek az 59/2020. (II.27.) Kt. 

számú, a 11/2020. (XII.17.) PM. számú, a 48/2021. (II.25.) PM. számú, valamint a 109/2021. 

PM. és 161/2021. (06.14.) PM. számú határozattal, a 68/2021. (IX.30.) Kt. határozattal, a 

113/2021. (XI.29.) Kt. határozattal, valamint a 42/2022. (II.24.) Kt. számú határozattal 

elfogadott és aláírt szerződések. 

X.5. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá. 

 

Tiszavasvári, 2022. szeptember …………….. 

 

 

…………………………………                             …………………………… 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.    Tiszavasvári Város Önkormányzata  

  Dr. Groncsák Andrea     Szőke Zoltán 

ügyvezető       polgármester 
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2. melléklet a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, használati szerződésének és alapító 

okiratának módosításáról szóló 247/2022. (IX.29.) Kt. határozathoz 

 

SZERZŐDÉS  HASZNÁLAT JOGÁNAK AL APÍTÁSÁRÓL  

amely létrejött egyrészről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:       4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviseli:       Szőke Zoltán polgármester 

adóigazgatási azonosító száma:    15732468-2-15 

bankszámlaszáma:      11744144-15404761 

cégjegyzékszáma:   732462 

mint bérbeadó, (továbbiakban: Használatba adó) másrészről 

 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft., mint Használatba Vevő (továbbiakban: Használatba vevő) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2022. (IX. 29.) Kt. számú határozata alapján: 

I.  ELŐZMÉNYEK: 

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

programok szervezését, napi irányítását az önkormányzat önállóan működő költségvetési 

szerve, a Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz., a 

továbbiakban: Kincstár) szervezte, koordinálta - a Tiszavasvári Város Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás alapján -, de a közfoglalkoztató Tiszavasvári Város 

Önkormányzata volt. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok 

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

közfoglalkoztatással összefüggő feladatok – jogutódlással - teljes egészében átadásra 

kerülnek a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társasága részére, így változás következik be a közfoglalkoztató személyében. 

2017. május 1. napjáig a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátást szolgáló ingó vagyon 

egy része a Városi Kincstár Tiszavasvári tulajdonát képezi, más része Tiszavasvári 

Város Önkormányzata tulajdonát. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a mintaprogramok esetében a bérköltség-

támogatás mértéke ugyan 100 %, a beruházási és dologi költség támogathatóságát a 

programban részt vevő közfoglalkoztatottak száma határozza meg.  

A mintaprogramokkal igényelhető támogatás által le nem fedett tárgyi eszköz 

beszerzésről a Városi Kincstár Tiszavasvári gondoskodott. Ezek az eszközök a kincstár 

tulajdonába kerültek. 

Tekintve, hogy a közfoglalkoztató 2017. május 1. napjáig Tiszavasvári Város 

Önkormányzata, így a közfoglalkoztatási startmunka programok kapcsán önkormányzati 

tulajdonba kerülő ingó vagyontárgyak a Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal 

Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal kötött hatósági szerződések 
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mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvek alapján kerültek a Városi Kincstár 

Tiszavasvári használatába. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok 

jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával az alábbiakról 

döntött:  

 

„IV. 2.1. Kezdeményezi a Városi Kincstár Tiszavasvári költségvetési szervnél a Városi 

Kincstár Tiszavasvári tulajdonában lévő, a 2017. április 30. napján hatályos vagyonleltár 
szerinti az átadásra kerülő közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátáshoz szükséges 

nagyértékű ingó vagyon ingyenes tulajdonba adását – a jelen határozat 6. mellékletében 

foglalt tulajdon átruházási szerződés egyidejű elfogadásával - Tiszavasvári város 

Önkormányzata részére.”… 

 

IV. 2.2. A IV.2.1. pontban foglaltak alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonába kerülő - a 2017. április 30. napján hatályos, az átadásra kerülő 

közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátáshoz rendelt vagyonleltár szerinti - nagyértékű  

ingó vagyont Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. május 1. napjától határozatlan 

időre a Tiva-Szolg Kft. ingyenes használatába adja az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján a 

jelen határozat 4. melléklete szerinti szerződésben, az annak 4. mellékletében foglalt 

tartalommal.” 

 „IV.1.2. Kezdeményezi a Városi Kincstár Tiszavasvári és Tiszavasvári Város 

Önkormányzata között szóbeli megállapodással létrejött használati szerződések közös 

megegyezéssel történő megszüntetését – a jelen határozat 5. mellékletében foglalt 

tartalommal - 2017. április 30. napjával az alábbi - Tiszavasvári város Önkormányzata 

tulajdonában álló - vagyon vonatkozásában: 

IV.1.2.1. A jelenleg, a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 

a) a tiszavasvári 1/2 hrsz-ú, valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti  

ingatlanon, az irodaházban lévő alábbi helyiségek: 

8 db iroda, 1 db pénztár helyiség, 1 db teakonyha, 1 db irattár, vizesblokkokat, 

akadálymentes WC és közösségi tér /ügyféltér, előcsarnok, közlekedők/ - melyek a jelen 

határozat 5. mellékletét képező megszüntető irat 1. mellékletét képező alaprajzon 

sraffozással megjelölve – összesen 294,52 m
2 

nagyságú részt ingyenes használata 

vonatkozásában. (Ezen helyiségeket Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 

mint fenntartó A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiség Tiszavasvári 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról szóló 191/2016. 

(VI.23.) Kt. számú határozattal módosított 285/2015. (XII.17.) Kt. számú határozata 

alapján, 2016. július 1. napjától határozatlan időtartamra a Városi Kincstár Tiszavasvári 

ingyenes használatába adta.) 

 

b) a tiszavasvári 1/2 hrsz-ú, valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti  

ingatlanon – a jelen határozat 5. mellékletét képező megszüntető irat 2. mellékletét képező 

helyszínrajzon sraffozással megjelölve - az alábbi korábban az Önkormányzati Tűzoltóság 

által használt épületek vonatkozásában: 

- bruttó 116 m2 nagyságú melléképület (3 db helyiségből áll),  

- a melléképület folytatásaként 1 db 42,65 m2 nagyságú garázs, valamint 1 db 44,197 m2 

nagyságú garázs 

-1 db bruttó 78,30 m2 nagyságú – „köztestületi tűzoltóság” – garázs 
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c) a 0358/7 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1. szám alatti 805 m2 

nagyságú ingatlan használati jogára vonatkozóan. 
d.) tiszavasvári külterület 044/1 hrsz alatti 4.1053 m2 nagyságú, szántó művelési ágú 

ingatlanból a jelen határozat 5. mellékletét képező megszüntető irat 3. mellékletét képező 

térképmásolaton sraffozással megjelölt – átadáskor a közmunka mezőgazdasági 

programelem megvalósítását szolgáló - 7000 m2 nagyságú terület; 

e.) tiszavasvári külterület 046/1 helyrajzi számú, 27.8474 m2 nagyságú, szántó, rét művelési 

ágú – ebből: szántó 25.5566m2; rét 5483 m2; szántó 4834 m2; rét 1.2591 m2;  ingatlanból, a 

jelen határozat 5. mellékletét képező megszüntető irat 4. mellékletét képező térképmásolaton 

sraffozással megjelölt – átadáskor energiafűzzel telepített, valamint a közmunka 

mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló fóliák és hozzá tartozó vízi 

létesítmények – rész, 

használati jogára vonatkozóan. 

IV.1.2.2. A 2017. április 30. napján hatályos – a közfoglalkoztatással összefüggő 

feladatellátáshoz rendelt – vagyonleltár szerinti, Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonát képező - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződések mellékletét képező átadás-

átvételi jegyzőkönyvekkel használatra átadott -, a közfoglalkoztatással összefüggő 

feladatellátáshoz rendelt jelen határozat 5. mellékletét képező megszüntető irat 5. 

mellékletét képező nagyértékű ingó vagyon.” 

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

közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról” szóló 124/2017. 

(V.25) Kt. számú határozatával (egyben a 4/2017.(V.25) számú alapítói határozatnak 

minősül) az alábbiak szerint döntött: 

„Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

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

4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó 

szervezetet között a közfoglalkoztatási feladat-ellátást szolgáló ingó, és ingatlan vagyonra 

vonatkozó 2017. április 11. napján kelt, 2017. május 1. napjától hatályos  - „A 

közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt. számú 

határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 4. 

mellékleteként elfogadott –a használati jog alapításáról szóló szerződés 4., 5. melléklete 

helyébe jelen szerződés 2. mellékletét képező használati jog alapításáról szóló szerződést 

módosító okirat 1., 2. melléklete lép.” 

VI. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási 

feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról, egységes szerkezetben elfogadásáról, 

polgárőrség részére helyiség biztosításáról” szóló …../2017. (VI.29.) Kt. számú 

határozatával az alábbiakról döntött: 

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

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

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

önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet között a közfoglalkoztatási, valamint 

zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozó 2017. április 11. 

napján kelt, 2017. május 1. napjától hatályos  - „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni 

ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt. számú határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú 
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alapítói határozatnak minősül) 4. mellékleteként elfogadott –a használati jog alapításáról 

szóló szerződés III.1.1. – III.1. 2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:  

Módosított szövegrész: 

 

„III.1.1 A jelenleg, a feldatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 

a.) tiszavasvári külterület 044/1 hrsz alatti 4.1053 m2 nagyságú, szántó művelési ágú 

ingatlanból a jelen szerződés 1. mellékletét képező helyszínrajzon sraffozással megjelölt 

– átadáskor a közmunka mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló - 7000 m2 

nagyságú terület; 

b.) tiszavasvári külterület 046/1 helyrajzi számú, 27.8474 m2 nagyságú, szántó, rét 

művelési ágú – ebből: szántó 25.5566m2; rét 5483 m2; szántó 4834 m2; rét 1.2591 m2;  

ingatlanból a jelen szerződés 2. mellékletét képező helyszínrajzon sraffozással megjelölt 

– átadáskor energiafűzzel telepített, valamint a közmunka mezőgazdasági programelem 

megvalósítását szolgáló fóliák és hozzá tartozó vízi létesítmények – rész,  

c) tiszavasvári ½ hrsz. alatti, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti - 

„Városi Kincstár és Irodaház” – ingatlanból - a jelen szerződés 3. mellékletét képező 

helyszínrajzon sraffozással megjelölt 1 db 16,99 m2 nagyságú szerverszoba, 1 db 10,12 

m2 nagyságú iroda, 1 db 1,73 m2 nagyságú wc, 1 db 1,26 m2 nagyságú wc,  a 3 db 

helyiségből álló bruttó 116 m2 nagyságú melléképület, 1 db 26,01 nagyságú garázs, 1 db 

25,571 m2 nagyságú garázs, 1 db bruttó 78,30 m2 nagyságú – „köztestületi tűzoltóság” – 

garázs, 197,90 m2 nagyságú épület (volt polgárőrségi iroda) 

d) a 0358/7 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1. szám alatti 805 m2 

nagyságú ingatlan. 

III.1.2. A 2017. április 30. napján hatályos – a közfoglalkoztatással összefüggő 

feladatellátáshoz rendelt – vagyonleltár szerinti, a feladatellátáshoz szükséges kisértékű 

ingó vagyon, valamint a jelen szerződés 4., 5. mellékletét képező listában szereplő 

nagyértékű ingó vagyon….” 

 

„…I. 2. Egyidejűleg elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező – 124/2017. (V.25.) Kt. 

számú határozatának módosításával és jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt - 

használati jog alapításáról szóló szerződést.”  

 

I. A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 7. § (1) bekezdésében foglaltak 

értelmében a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A 

szerződés tárgyát képező ingatlanok forgalomképes vagyoni körbe tartoznak, kivéve a 

Városi Kincstár Tiszavasvári irodaház épülete, amely az Nvtv. 5. § (5) bekezdés b) 

pontja alapján korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. 

 

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen 

kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben 

hasznosítható. 
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A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 5:159. § [A 

használat] 

(1) A használat jogánál fogva a jogosult a dolgot a saját, valamint vele együtt élő 

családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és hasznait szedheti. Jogi 

személy a használat jogánál fogva a dolgot a létesítő okiratában meghatározott céljával 

és tevékenységével összhangban használhatja és szedheti annak hasznait. A használat 

jogának gyakorlása másnak nem engedhető át. 

(2) A használatra egyebekben a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni. 

Az Nvtv. 11. § (16)-(17) bekezdéseiben foglaltak alapján, tekintettel arra, hogy az 

önkormányzat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasággal 

(gazdálkodó szervezet)  köt használati szerződést a vagyonára nem kell figyelembe venni 

a költségvetési törvényben (bruttó 25 MFt) , ill. Tiszavasvári Város Önkormányzata 

vagyonrendeletében (31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete bruttó 25 MFt és azt 

meghaladó érték esetén kell versenyeztetni) meghatározott versenyeztetési értékhatárt, így 

forgalmi értékbecslés készítése sem kötelező az átadáshoz. 

Az Nvtv. 11. § (17) bekezdés b) pontja értelmében: „Mellőzhető a versenyeztetés abban az 

esetben, ha a hasznosítás …” 

„…b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, „ … 

javára történik.” 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 59. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében: 

„59. § (1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása 

a) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati 

jogosultságának az átengedéséhez;…” 

III. A szerződés tárgya: 

 

III.1 Használatba adó használatba adja, Használatba vevő használatba veszi a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló alábbi – a Tiva-Szolg Nonprofit 

Kft. közszolgáltatási szerződése alapján fennálló feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó 

vagyontárgyakat: 

III.1.1 A jelenleg, a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 

a.) tiszavasvári külterület 044/1 hrsz alatti 4.1053 m2 nagyságú, szántó művelési ágú 

ingatlanból a jelen szerződés 1. mellékletét képező helyszínrajzon sraffozással megjelölt 

– átadáskor a közmunka mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló - 7000 m2 

nagyságú terület; 

b.) tiszavasvári külterület 046/1 helyrajzi számú 27,8474 ha nagyságú szántó, rét 

művelési ágú ingatlanból - a jelen szerződés 2. mellékletét képező helyszínrajzon 

bekeretezve megjelölt - 6.6995 ha nagyságú rész, melyből 2,1598 ha rész energiafűzzel 

telepített, a közmunka mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló 0,2291 ha 

fóliás növénytermesztésre, 3,7888 ha szántóföldi növénytermesztésre hasznosított terület, 

valamint 0,5218 ha tervezett gyepmesteri telep,  
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c.) tiszavasvári ½ hrsz. alatti, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti - 

„Városi Kincstár és Irodaház” összesen 289 m2 nagyságú, a jelen szerződés 3. mellékletét 

képező helyszínrajzon bejelölt részét (8 db iroda, pénztár helyiség, 1 db teakonyha, 

vizesblokkok, akadálymentes WC és közösségi tér /ügyféltér, előcsarnok, közlekedők)  

d.) a tiszavasvári 579/1 hrsz-ú 5422 m2 nagyságú, 579/2 hrsz-ú 200 m2 nagyságú, 579/3 

hrsz-ú 2422 m2 nagyságú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fecske közben található 

(Bajcsy-Zs. utcáról nyíló) beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok 

e.) 6760 hrsz-ú, vásártér megnevezésű 4761 m
2
 nagyságú ingatlan, a 0358/131 hrsz-ú, 24 

m
2
 nagyságú felépítményt (piac iroda helyisége a főbejáratnál), és 0358/142 hrsz-ú, 24 

m
2
 nagyságú felépítmény (a piac WC.) használatára, melyek a valóságban a Piac 

területén találhatóak (Városi Piac) 

f.) tiszavasvári 5702/6 hrsz-ú 26839 m2 nagyságú, valóságban Tiszavasvári, Nyárfa utca 

2. szám alatt található, Ifjúsági Tábor és 13 épület megnevezésű ingatlan (Ifjúsági 

Tábor) 

g.) tiszavasvári 1044/8 hrsz-ú, valóságban Tiszavasvári, Temető utca 8/A. szám alatti, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.  

III.1.2. A 2017. április 30. napján hatályos – a közfoglalkoztatással összefüggő 

feladatellátáshoz rendelt – vagyonleltár szerinti, a feladatellátáshoz szükséges kisértékű 

ingó vagyon, valamint a jelen szerződés 4., 5. mellékletét képező listában szereplő 

nagyértékű ingó vagyon. 

IV. Használatba adó és Használatba vevő megállapodnak, hogy a jelen szerződés III. 

pontjában megjelölt ingatlan vonatkozásában, a Ptk. 5:159.§ -a szerinti ingatlan-

nyilvántartásba is bejegyezhető használat jogát Használatba adó jelen szerződésben 

foglaltak szerint biztosítja Használatba vevő részére. 

A jelen szerződés III. pontjában megjelölt ingatlant, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel 

a Használatba vevő ingyenes használatába adja, a Használatba vevő pedig ingyenesen 

használatba veszi. 

 

V. A szerződés időtartama:  

V.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba, 

és 2024. december 2. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  

 

VI. Hozzájárulás használat joga bejegyzéséhez 

Használatba adó hozzájárulását adja, hogy a Használatba vevő javára ingyenes 

használat jogcímén a jelen szerződés III.1.1. pontban megjelölt ingatlanokra, a megjelölt 

arányban használati jog kerüljön bejegyzésre 2024. december 2. napjáig határozott 

időtartamra. 

VII. A használati jog ellenértéke:  

A Használati jog ingyenesen kerül átengedésre, közfeladat ellátása céljából, a - 

szerződésben foglalt célból - közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben. 
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VIII. A szerződés célja:  

A Használatba Vevő által – a Használatba Vevő és Használatba Adó közötti közszolgáltatási 

szerződés alapján fennálló - feladatellátás biztosítása. 

IX. Felek joga, kötelezettsége: 

IX. 1. Használatba vevő joga: 

- A használatba adott szerződés tárgyát képező ingatlant a közfeladat ellátása 

biztosításához, a szerződésben foglalt célból használni.  

- Használatba Vevő a Használatba Adó külön előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogosult a jelen szerződés IX.2.3.1.-IX.2.3.2. pontjaiban részletezettek szerint 

beruházást, felújítást, átalakítást végezni. 

 

A beruházás, felújítás értékét a Használatba Vevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és 

azokról írásban be kell számolnia a Használatba Adónak.  

IX.2. Használatba vevő kötelezettsége: 

IX.2.1. Használatba vevő az ingatlan vagyont - a központi berendezésekkel és 

felszerelésekkel együtt - rendeltetésszerűen, a használati szerződésnek, a rendes 

gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások 

betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak 

és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, működtetni, annak 

állagát megóvni, ideértve a tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit is. 

IX.2.2. Karbantartás, javítás: Köteles az ingatlan karbantartási, javítási, saját költségén 

rendszeresen elvégezni. Vállalja, hogy a használati jog hatálya alatt gondoskodik a 

használatba vett vagyon karbantartásáról, és a működéshez – a feladatellátáshoz – 

szükséges mértékű pótlásáról, különösen az ingatlanokon és ingatlanrészeken szükségessé 

váló karbantartási és javítási munkák saját költségen történő elvégeztetéséről.  

(Így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek 

munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról, 

helyiségek állagának, berendezéseinek, burkolatainak megóvásáról is). Vállalja, hogy a 

használati jog hatálya alatt gondoskodik az ingó vagyon – feladatellátáshoz szükséges 

mértékű - pótlásáról, valamint javításáról, kabantartásáról, felülvizsgálatáról, 

figyelembe véve a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátásra igényelhető központi 

tárgyi eszköz igénylés lehetőségét is. E szerződés szempontjából karbantartásnak minősül 

az átadott vagyontárgyak állagának megóvása, a rendeltetésszerű használatból eredő 

hibák kijavítása és a vagyontárgy rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele. 

IX.2.3.1. A központilag támogatott közfoglalkoztatási programok kapcsán tervezett és 

megvalósítandó átalakítás, felújítás, beruházás, a közmunkaigény elbírálására jogosult 

hatóság, jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség – által jóváhagyott közfoglalkoztatási tervek 

önkormányzat általi elfogadásával, mint előzetes írásbeli hozzájárulással valósítható 

meg a Használatba vevő által. 
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IX.2.3.2. A központilag támogatott közfoglalkoztatási programok kapcsán tervezett és 

megvalósítandó felújításon, beruházáson felül, a feladatellátás kapcsán szükségessé váló  

olyan átalakítás, felújítás, beruházás, melyre a Használatba Vevő nem rendelkezik 

pénzügyi fedezettel a Használatba Adó előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. 

Amennyiben olyan beruházás, felújítás, átalakítás, vagy fejlesztés szükséges, amelyre nincs 

pénzügyi fedezet, az ok felmerülését követő 5 napon belül Használatba Vevő jelzi azt a 

Használatba Adó felé. 

IX.2.4.1.  A használati jogviszony időtartamára a közüzemi mérők átírásáról gondoskodik 

jelen szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül. Az épület használatba 

vételekor Használatba Adó és Használatba vevő jegyzőkönyvet vesznek fel a mérőórák 

állásáról. 

IX.2.4.2. Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségeket (áram-, gáz-, víz-, 

szennyvíz-, szemétszállítási díj, telefondíj) a Használatba Vevő a szolgáltatók által 

kiállított számlák alapján közvetlenül fizeti meg a szolgáltatók felé. 

IX.2.5. A jelen szerződéssel használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó 

bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles 

nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből, illetve 

valamennyi egyéb tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól 

egyértelműen elhatárolható legyen.  

IX.2.6. A vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont érintő lényeges 

változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni a Használatba 

adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan egészét fenyegető 

veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, 

körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár 

bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha 

őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. A Használatba vevő köteles tűrni, 

hogy a Használatba adó a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a 

szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt 

bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Használatba vevő köteles viselni. Köteles 

kárelhárítási, kárenyhítési kötelezettségének a tőle elvárható módon eleget tenni. 

IX.2.7. Tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 

közreműködni. 

IX.2.8. Felelős az ingatlannal kapcsolatban, a Használatba adó által korábban rendelkezésre 

bocsátott épülettel kapcsolatos házirendet, valamint a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

IX.2.9. A használat jogának gyakorlása másnak nem engedhető át. 

IX.3. Használatba adó joga különösen: 

- A vagyon rendeltetésszerű használatára irányuló ellenőrzéseket a használó 

legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, információt kérni.  

 

IX.4. Használatba adó kötelezettsége különösen: 
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- A jelen szerződés tárgyát képező vagyont használatba adja. 
- Használatba adó együttműködési kötelezettséget vállal a használó által a szerződés 

tárgyát képező ingatlannak kapcsolatos, pályázati és nem pályázati úton 

megvalósítandó beruházások, fejlesztések megvalósításában, azzal, hogy a 

Használatba adó, a szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a tulajdonosi 

helyzetét érintő beruházásokról, fejlesztésekről, azok feltételeiről, esetleges 

közbeszerzési kiírásról, a szükséges nyilatkozatok megtételéről – a vonatkozó hatályos 

joganyag, a Használatba vevő által rendelkezésre bocsátott tájékoztató anyag 

ismeretében – külön döntéssel határoz. 

 

X. Szerződés felmondása: 

X.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet 

felmondani. 

X.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel 

megszüntethető.  

IX.3. Jelen szerződést bármely fél írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, az 

alábbi esetekben: 

A másik fél bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, amennyiben a szerződésszegő 

fél az erre vonatkozó írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget a 

szerződésben foglalt kötelezettségének, a jogosult fél további 8 napon belül írásban 

rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, a felmondás közlését követő 

második hónap utolsó napjával. 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

X.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Nemzeti vagyonról 

szóló, államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

XI.2. Felek rögzítik, hogy a határozott időtartam elteltével jelen megállapodás megszűnik, és 

amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg, úgy Használatba vevő köteles a 

szerződést tárgyát képező ingatlanokat a szerződés megszűnését követően haladéktalanul, 

de legkésőbb  15 napon belül kitakarított, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban visszaadni Használatba adó részére. 

XI.3. Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg 

lehet tenni írásban teendő meg. 

Jelen szerződés módosítására írásban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van 

lehetőség. 

XI.4. Jelen megállapodás négy példányban készült, melyből két példány a használatba 

adót, két példány a Használatba vevőt illet meg. 

XI.5. Szerződő Felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

XI. 6.1 Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. Jelen szerződés 

hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik a 114/2021. (XI.29.) Kt. számú határozattal 

elfogadott és aláírt szerződés. 
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6.2. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, használati szerződésének és alapító okiratának módosításáról” 

szóló 247/2022. (IX.29.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  

 

Tiszavasvári, 2022. szeptember 30. 

 

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

     Tiszavasvári Város Önkormányzat                                    Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

 képviseli: Szőke Zoltán     képviseli: Dr. Groncsák Andrea 

        polgármester                            ügyvezető 

     Használatba adó                                      Használatba vevő   

 

 

 

 



121 
 

 

szerződés 1. melléklete 
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szerződés 2. melléklete 
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szerződés 3. melléklete 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

248/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról  

(mely egyben a 15/2022. (IX. 29.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVA-Szolg Nonprofit Kft- 

közszolgáltatási szerződésének, használati szerződésének és alapító okiratának 

módosításáról„ szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

I.1. A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába 

 

- Sotkó Gyula (szül: Sárospatak, 1960. szeptember 26. an.: Kiss Margit) 4440   

Tiszavasvári, Révai József utca 3. szám alatti lakost  

- Girincsi Sándor László (szül: Nyíregyháza, 1971. április 7. an.: Pethe Irma) 4440   

Tiszavasvári, Honfoglalás utca 13. szám alatti lakost 

- Karászi Ágnes (szül: Nyíregyháza, 1980. november 11. an: Vasas Aranka) 4440 

Tiszavasvári, Petőfi utca 68/a. szám alatti lakost 

 

választja meg, 2022. szeptember 29. napjától 2027. szeptember 28. napjáig terjedő 

határozott időre. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

I.2. Úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratába bejegyzésre kerül telephelyeként a 4440 

Tiszavasvári, Temető utca 8/A. számú, tiszavasvári 1044/8 helyrajzi számú beépítetlen 

terület művelési ágú ingatlan.  

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

I.3. Elfogadja a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság. alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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II. Felhatalmazza a polgármestert a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát módosító okirat aláírására. 

 

 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről írásban értesítse a Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az 

egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének, használati szerződésének és 

alapító okiratának módosításáról szóló 248/2022. (IX.29.) Kt. határozathoz 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. gazdasági társaság tagja Tiszavasvári Város 
Önkormányzata  a társaság 1995. július 10-én kelt, 1996. március 12-én, 1996. november 1-
jén, 1998. március 24-én, 1998. december 30-án, 1999. november 24-én, 2000. január 27-
én, 2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én, 2003. április 30-án, 2003. 
szeptember 1-jén, 2007. május 30-án, 2008. április 7-én, 2008. július 17-én, 2009. május 21-
én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án, 2011. november 29-én, 2012. május 24-én, 
2012. december 12-én, 2015. június 25-én, 2015. december 17-én, 2016. december 22-én, 
2017. január 26-án, 2017. május 25-én, 2017. június 29-én, 2017. november 30-án, 2018. 
december 19-én, 2019. január 31-én, 2019. április 9-én, 2019. szeptember 16-án, 2021. 
június 14-én, 2021. november 29-én módosított alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja. 
1./  Az alapító okirat I. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPE, JOGÁLLÁSA 
 

1./ A társaság cégneve: 
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 
 A Társaság rövidített cégneve: 
 TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. 
 
 A társaság székhelye, telephelyei, fióktelepe: 
 
 A társaság székhelye:  4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. 
 A társaság telephelyei: 4440 Tiszavasvári 057. hrsz. 

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. 
                              4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 10. 

4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B ép. /óvoda/  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.  
4440 Tiszavasvári, Egység u. 6.  
4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /iskola/  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97/A. 
4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.  
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. 
4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /óvoda/  
4440 Tiszavasvári, 0358/155 hrsz-ú ingatlan  
4440 Tiszavasvári, 0358/131 hrsz-ú ingatlan 
4440 Tiszavasvári, 0358/142 hrsz-ú ingatlan  
4440 Tiszavasvári, 044/1 hrsz. 
4440 Tiszavasvári, 046/1 hrsz. 
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 3.  
4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/b. 
4440 Tiszavasvári, 2287/12 hrsz. 

Tiszavasvári, 2022. szeptember 29.      Ellenjegyzem: 
 
                        Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szőke Zoltán polgármester              Dr. Vaskó László ügyvéd 

-/- 
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-2- 
4440 Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. 
4440 Tiszavasvári, Fecske köz 10. 
4440 Tiszavasvári, 579/2 hrsz. 
4440 Tiszavasvári, 579/3 hrsz. 
4440 Tiszavasvári, Temető u. 8/A. 

A cég fióktelepe:   4450 Tiszalök, Honvéd u. 51.  
 
A társaság jogállása: a társaság a 2011. évi CLXXV tv. vonatkozó rendelkezései szerint 
kérelmezi közhasznú szervezetté minősítését közhasznú szervezetként nyilvántartásba 
vételét az illetékes törvényszék cégbíróságánál.  
 
2./  Az alapító okirat VI.4/ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4/ A Felügyelő Bizottság:  
A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő 
Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb öt évre. A 
Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.  
 
A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jeleznie az alapítónak, ha a tagok száma a 3 fő alá 
csökken.  
 
A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság 
határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, Határozatait szavazással 
állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.  

 
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója 
nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító 
hagy jóvá.  
 
A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő 
Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 
napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra 
történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az 
ülés összehívására.  
 
A számviteli törvény szerinti beszámoló illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott éves beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet meg, ha a 
felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.   
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 
A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási 
joggal részt vehet, illetve részt vesz.  
A felügyelő bizottság a képviselő-testületet vagy az ügyvezetőt köteles tájékoztatni, és a 
képviselő-testület összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek  
 
Tiszavasvári, 2022. szeptember 29.      Ellenjegyzem: 
                        Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szőke Zoltán polgármester              Dr. Vaskó László ügyvéd 

-/- 
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elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult képviselő-testület döntését teszi 
szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A képviselő-testületet, mint döntést hozó szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai:  
 
Sotkó Gyula (sz.: Sárospatak, 1960. szeptember an.: Kiss Margit) 4440 Tiszavasvári, Révai 
József u. 3. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. 
szeptember 28. napjáig tart.  
 
Girincsi Sándor László (sz.: Nyíregyháza, 1971. április 7., an.: Pethe Irma) 4440 
Tiszavasvári, Honfoglalás u. 13. sz. alatti lakos akinek megbízatása 2022. szeptember 29. 
naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.  
 
Karászi Ágnes (születési hely: Nyíregyháza, 1980. november 11. an.: Vasas Aranka) 4440 
Tiszavasvári, Petőfi u. 68/a. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2022. szeptember 29. 
naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 248/2022. (IX.29.) sz. 
határozatával – amely 15/2022. (IX.29.) sz. alapítói határozatnak minősül – 2022. 
szeptember 29. nap módosította a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. alapító okiratát. 
 
Tiszavasvári, 2022. szeptember 29.    
 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szőke Zoltán polgármester 
                                      
Ellenjegyzem: 
Tiszavasvári, 2022. szeptember 29.           
 
 

          -------------------------------------- 
Dr. Vaskó László 

ügyvéd 
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Tárgy(12.np.): Előterjesztés a Kornisné Központ bentlakásos ellátásai élelmezési 

norma emeléséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

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

testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

249/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Központ bentlakásos ellátásai élelmezési norma emeléséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. § alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

által javasolt élelmezési alapanyag normát az alábbiakban mind a normál, mind a diétás 

étkezés esetén: 855 Ft +ÁFA, melynek étkezési bontása a következő:  

 reggeli: 120 Ft+ÁFA 

 tízórai: 77 Ft+ÁFA 

 ebéd: 300 Ft+ÁFA 

 uzsonna: 85 Ft+ÁFA 

 vacsora: 273 Ft+ÁFA 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(13.np.): Előterjesztés az RRF-1.1.2-21-2022-00101 kódszámú „Bölcsődei 

nevelés fejlesztése” című elnyert pályázat támogatási szerződés egy 

oldalú 1. számú módosításának utólagos elfogadásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

250/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Az RRF-1.1.2-21-2022-00101 kódszámú „Bölcsődei nevelésfejlesztés Tiszavasváriban” 

című pályázat támogatási szerződés egyoldalú 1. számú módosításának utólagos 

elfogadása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség 

– Nemzeti Hatóság – mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet által IKT-

2022-902-I1-00000090/0000056 iktatószámon kiállított Támogatási Szerződés 1. számú 

módosítását a „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” cél érdekében a határozat 

1. mellékletében foglalt tartalommal. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. sz. melléklet 
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Tárgy(14.np.): Előterjesztés Komplex felzárkózási program beruházásával 

kapcsolatos döntés Busz beszerzés közbeszerzési eljárásának 

megindításáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a felhívásban is és egyéb közbeszerzési dokumentumban is 

iskola busz szerepelt, tehát ott is módosításra kerül. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

251/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntés 

 Busz beszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Komplex felzárkózási program 

beruházásával kapcsolatos döntés Busz beszerzés közbeszerzési eljárásának megindításáról az 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Elfogadja a határozat 1. mellékletét képező „Komplex felzárkózási program 

Tiszavasváriban” című BM/3017-13/2021. okiratszámú támogatás keretében 

megvalósítandó Busz beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást megindító 

felhívás tartalmát, a közbeszerzési dokumentációt és a szerződés-tervezetet. 
 

II. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárást megindító felhívást 

tartalmazó hirdetmény feladásáról a Közbeszerzési Értesítőben. 

 

III. Felkéri a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően a 

javaslatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő:  azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
 



136 
 

 

251/2022. (IX.29.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

 

Eljárást megindító felhívás 

 A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Nemzeti azonosítószám:  

Postai cím: Városháza tér 4.  

Város: Tiszavasvári NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4440 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Köblösné Szilágyi Nikoletta Telefon: +36-302003815 

E-mail: koblosne.nikoletta@tiszavasvari.hu Fax: +36 42275000 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tiszavasvari.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.ekr.gov.hu 

 

Lebonyolító szervek adatai 

Hivatalos név:  
Nemzeti azonosítószám: 2 

Postai cím:  

Város:  NUTS-kód:  Postai irányítószám:  Ország:  

Kapcsolattartó személy:  Telefon:  

E-mail:  Fax:  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

 

A felhasználói oldal címe: (URL)  
 

 I.2) Közös közbeszerzés 

  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
   o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
    Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)  
   o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést 
nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 
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 I.3) Kommunikáció 

o A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: 
(URL) https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000693572021 
o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 
(URL) 

 I.4) Az ajánlatkérő típusa 

□ Központi szintű 
X Regionális/helyi szintű 
□ Közjogi szervezet 

 □ Közszolgáltató 
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  
□ Egyéb: 

 I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 
□ Honvédelem 
□ Közrend és biztonság 
□ Környezetvédelem 
□ Gazdasági és pénzügyek 
Egészségügy 

 □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
□ Szociális védelem 
□ Szabadidő, kultúra és vallás  
□ Oktatás 
□ Egyéb tevékenység: 

 I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 □ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
□ Villamos energia 
□ Földgáz és kőolaj kitermelése 
□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
□ Víz 
□ Postai szolgáltatások 

 □ Vasúti szolgáltatások 
□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások 
□ Kikötői tevékenységek 
□ Repülőtéri tevékenységek 
□ Egyéb tevékenység: 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) Elnevezés: ”Használt iskolabusz beszerzése”   Hivatkozási szám:2 

 II.1.2) Fő CPV-kód: 34121000-1  
Kiegészítő CPV-kód1 2  

 II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás X Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés 

 II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
Ajánlatkérő 1 db autóbuszt kíván beszerezni.  
 
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi 
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 46. § 
(3) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket is elfogad.  
 

 II.1.5) Becsült érték:2 Pénznem: HUF 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

 II.1.6) Részekre bontás 
A beszerzés részekből áll  igen X nem 
Ajánlatok benyújthatók  valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre 
□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket:  
Ajánlatkérő egy darab autóbuszt kíván beszerezni, erre tekintettel objektíve lehetetlen részajánlattétel biztosítása. 

 II.2) A közbeszerzés ismertetése1 

 II.2.1) Elnevezés:2 ”Használt iskolabusz beszerzése”  Rész száma: 

 II.2.2) További CPV-kód(ok):2 

Fő CPV-kód: 34121000-1 

Kiegészítő CPV-kód  
 

 II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:1 HU323 
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A teljesítés helye: Magyarország, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 
 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
 

Ajánlatkérő 1 db autóbuszt kíván beszerezni.  
 
Általános adatok: 

- Évjárat: 2014. évnél nem régebbi 

- Állapot: Kitűnő/Megkímélt 

- Kivitel: Turista autóbusz 

 
Jármű adatok: 

- Szállítható személyek száma: 49-53 fő 

- Hengerűrtartalom/Lökettérfogat: 12.000 cm3-től 

- Üzemanyag: Dízel 

- Üzemanyag tartály-térfogat: ~450-500 liter közötti 

- Sebességváltó: Kézi, 6 hengerszám, soros elrendezés/Automata 

- Teljesítmény: 250-350 kW közötti 

- Kilométer óraállás: maximum 550.000 km 

- Tengelyek száma: 2 db 

- Klíma fajtája: Automata klíma, ~35 kW-os 

- Csomagtartó térfogat: ~ 12 m3 

 
Motor adatok: 

- Károsanyag-kibocsátási osztály: minimum Euro 5 , vagy annál magasabb fokozat 

 
Okmányok: 

- Okmányok jellege: érvényes külföldi/belföldi okmányokkal rendelkező 

- Vizsga típusa: M3 

- Forgalomban lévő jármű 

 
Műszaki adatok, vezetőt támogató rendszerek: 

- ABS (blokkolásgátló) 

- ASR (kipörgés gátló) 

- ESP (menet stabilizátor) 

- DBL (tartósfék-korlátozó) 

- BAS (fékasszisztens) 

- SPA (sávtartó asszisztens) 
 
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi 
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 46. § 
(3) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket is elfogad.  
  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

 II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2. Előteljesítési napok száma (a megrendeléstől számított 90 naptári napos szállítási határidőből) (min 0, 
max 9 naptári nap), súlyszám: 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  
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1. Nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 90 

 II.2.6) Becsült érték:2 
Érték Áfa nélkül: [           ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes 
időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

 II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam napban: vagy napban: 90 vagy Kezdés: Befejezés:  
A szerződés meghosszabbítható o igen X nem        A meghosszabbítás leírása: 

 II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ 
(nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):  
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem 

 II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók o igen X nem              Opciók leírása: 

 II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

 II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen X nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma:  

 II.2.13) További információ  
 
Ajánlatkérő egy darab autóbuszt kíván beszerezni, erre tekintettel objektíve lehetetlen részajánlattétel biztosítása. 

 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 III.1) Részvételi feltételek 

 III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása:  
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat 
becsatolása is szükséges - EKR űrlap). 
 
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az 
ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezetet (EKR űrlap). 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti 
- dokumentumot. 
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosáról vagy annak hiányáról.  
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Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 
67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), 
m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról (EKR űrlap). 
 
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő 
által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata 
vonatkozásában ellenőrzi. 
  
A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy 
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
 
A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  
 
 

 III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt 
nem ír elő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján. 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2  
 
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelményt nem ír elő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése 
alapján. 

 III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban 
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az 
ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk 
az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, 
alátámasztó dokumentumokat. 
 
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladása 
napjától visszafelé számított hat évben megkezdett és három 
évben teljesített, (az egyes részekben a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó) szállítására vonatkozó alkalmassági követelményt, 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti cégszerűen 
aláírt nyilatkozattal, vagy referenciaigazolással (ajánlattevő, 
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolás) köteles teljesíteni. A nyilatkozatnak, illetve az 
igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, 
információkat, amelyekből az alkalmasság 
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 
 
A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi 
információkat kell tartalmaznia: 
- teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező dátuma év, hó, 
nap bontásban); 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről 
információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe; 
- a szolgáltatás tárgya és értéke (olyan részletezettséggel 
meghatározva, hogy abból az alkalmasság 
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható 
legyen); 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban 
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az 
ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk 
az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, 
alátámasztó dokumentumokat. 
 
M1) Az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan, ha az 
ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 
három évben nem rendelkezik legalább 1 db autóbusz 
szállítására vonatkozó referenciával. 

 
Ajánlatkérő a teljesítés időpontjának igazolására a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 
 
A Kbt. 21/A. § - ának megfelelően Ajánlatkérő a teljesítés 
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 

 
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek. az 
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  
 
Kapacitás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 
65. § (7) és (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
köteles eljárni. 
 
Közös ajánlattevők a fenti műszaki, illetve szakmai 
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- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával 
kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) 
és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében 
foglaltakra. 
 
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) 
bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy szigorúbban állapítja 
meg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján 
meghatározott minősítési szempontokhoz képest. 

alkalmassági követelményeknek együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdésére is. 

 III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

 III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 
□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

 III.1.6) A szerződés biztosítékai:2  
 
1. Késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő nem teljesít a kötbérterhes határidőre, akkor Ajánlatkérő késedelmi kötbér 
fizetésére kötelezheti nyertes ajánlattevőt. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a Szállítási díj 1 %-a. A késedelmi 
kötbér maximális összege a Szállítási díj 20 %-a. 
 

2. Hibás teljesítés (termékhiba) esetén alkalmazandó késedelmi kötbér: Ha Eladó minőségileg nem megfelelő terméket szállít, 
Vevő saját döntése alapján vagy követelheti a szerződésszerű teljesítést és azon időpontig késedelmi kötbért érvényesíthet, 
vagy a hibás teljesítés miatt kötbért követelhet.  
Ha a szállított termék vonatkozásában minőségi- vagy mennyiségi hiba merül fel, a hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba 
bejelentésétől annak kijavításáig (csere/pótlás) minden megkezdett napra a Szállítási díj 1 %-a. A hibás teljesítési kötbér 
maximális összege a Szállítási díj 20%-a. Vevő a hiba kijavításán a hibás termék kicserélését érti.  
 

3. Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított – Szállítási díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér alapja a - az 
általános forgalmi adó nélkül számított - Szállítási díj. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. 
Ajánlatkérő jogosult a kötbért a Szállítási díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a Szállítási díjba beszámítani. 
 
Jótállás: 24 hónap. 
 
Részletes feltételek a szerződésben. 

 III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  
 

Ajánlatkérő az ellenszolgátatást a BM/3017-13/2021. iktatószámú Belügyminisztérium által nyújtott 100,000000 %-os 
támogatási intenzitású támogatásból finanszírozza. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, 
az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak 
szerint átutalással egyenlíti ki, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül. A megajánlott egységárnak 
tartalmaznia kell a termék leszállításával kapcsolatos költséget, valamint minden egyéb járulékos költséget. Nyertes 
ajánlattevő egy számlát jogosult kiállítani.  
 
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 
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számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
szintaxislistának. 
 
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak. 
 
Részletes előírások a szerződéstervezetben. 
 

 III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2 Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé 
(kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 

 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

 III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

 III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  
□ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 
 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. 

 IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
   o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
   o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
    A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]  
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
    □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  
Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

 IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 
□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

 IV.1.4) Információ a tárgyalásról 
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)  

 
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)  

 IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk12 
□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről:  

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:  
Dátum: 2022.  ………  Helyi idő: (óó:pp) 

 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja4 
Dátum: (éééé/hh/nn) 

 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 

 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn) 

 IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Datum: 2022 …… Helyi idő: (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát 
követően, jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott aj felbontását az EKR végzi akként, hogy a 
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bontás időpontjában az aj az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott aj esetében a Kbt. 68. § (4)-
(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az 
ajánlatban szerepelnek - az ATk részére elérhetővé 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

 VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 □ A megrendelés elektronikus úton történik  
X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
X A fizetés elektronikus úton történik 

 VI.3) További információk:2 

 VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 0-100 

 VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:2  
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat az eljárás minden részeiben a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. 0-100 pont, 1. fordított arányosság; 2. egyenes 
arányosság 

 

 VI.3.3) Az ajánlati biztosíték2 
□ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

 VI.3.4) További információk:  
 
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. 
Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció összhangban az EKR 
rendelet rendelkezéseivel.  
 
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza. 
 
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell 
benyújtani.  
 
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre 
álló űrlap kitöltésével kell megtenni.  
 
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges). 
 
6. EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu).  
 
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://ujvilag.gov.hu 
 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre 
jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 
 
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
 
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 
 
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, 

http://ujvilag.gov.hu/


144 
 

 

illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. 

A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő ̋ adott eljárás 

tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő ̋k képviseletében 
eljárhat.  
 
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
 
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott műszaki adattáblát kitöltött formában.  
 
14. A felhívás IV.2.6) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért. 
 
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok 
alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait 
alkalmazza az alábbi eltérésekkel: 
 
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.  
 
b) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi 
ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem 
állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes 
körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. 
 
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző 
három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, 
amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az 
ajánlattételt, azonban ilyen esetben nem köteles az ajánlattelt határidő meghosszabbítására.  
 
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti 
határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi 
gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte, és arról korrigendumot ad fel.  
 
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a 
közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. A közbeszerzési 
dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem 
alkalmazandó. Dokumentáció módosítás esetében a Kbt. 114. § (4a) bekezdése alkalmazandó. 
 
16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-
100. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása a dokumentációban foglaltak 
szerint. 

 
17. Szakmai ajánlat: ajánlattevőnek csatolnia kell a műszaki adattáblát pdf formátumban, a képviseletre jogosult által aláírt 
formátumban. A megkötendő szerződés teljesítése során a kötelem a műszaki adattáblában megajánlott egységár 
tekintetében érvényesül.  

 
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 
 
19. Az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében Ajánlatkérő meghatározott márkát, vagy típust tüntetett fel. 
Ajánlattevő ajánlatában eltérhet a megjelölt márkától/típustól, és azzal egyenértékű terméket ajánlhat meg, azonban ebben az 
esetben az egyenértékűséget igazolnia szükséges. 
 
20. Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott 
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról az iratminták között 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta kitöltésével a 321/2022. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján.  
 
21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lévay-Nagy Karolina (01342). 
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 VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/) 

 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő 
felelőssége. 

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
4 ha az információ ismert 
20 súlyszám helyett fontosság is megadható 
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

„Használt iskolabusz beszerzése” 

 

tárgyú 

 

Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok 

alkalmazásával lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárásban 
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I. fejezet 

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

 

I. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Használt iskolabusz beszerzése” 

elnevezésű, a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok 

alkalmazásával lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett.  

 

Az ajánlattételi felhívás rendelkezéseit az ajánlattételi dokumentáció nem ismétli meg. 

 

Az ajánlat elkészítése során az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció valamennyi előírását 

be kell tartani.  

 

Jelen ajánlati dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő rendelkezzen 

mindazon információkkal, amelyek az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció, illetve a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek. 

 

I. 2. Az ajánlatok benyújtása 

 

Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az 

ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 

hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített 

dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 

vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 

bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 

Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti 

indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi 

LIV. törvény] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat 

kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő 

üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 

tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 

hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 

amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 

bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 

információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 

leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 

feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 

akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 

ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 

hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 

szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 

árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra 

hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely az a-e) pontok 

hatálya alá tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe 

betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során irányadó szabályokat a Kbt. 

45. § tartalmazza. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt 

napon. E körben ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás 

alapelvének követelményét az iratbetekintési jog gyakorlása körében is kötelező betartani. 

 

Ajánlatkérő kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dokumentumok az EKR 

rendszerben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az ajánlatban 

csatolásra, a más módon feltöltött dokumentumok nem üzleti titokként való kezeléséből fakadó 

felelősség kizárólag az ajánlattevőt terheli. 

 

 

I.3. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül, 

cégszerűen aláírt .pdf és szerkeszthető .word formátumban. 

 

Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező 

azonosítása nélkül) az EKR-en keresztül teszi közzé. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési 

dokumentumok részévé válik. 

 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő 

lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem 

legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn 

túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a 

megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az 

ajánlattételt, azonban ilyen esetben nem köteles az ajánlattelt határidő meghosszabbítására. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti bekezdés 

szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg 

értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél 

jelezte.  

 

 

I.4. Az ajánlatok felbontása 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejáratát követően, kettő 

órával később kezdi meg. 
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Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a 

bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban 

szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő valamennyi ajánlatot benyújtó Ajánlattevő 

részére a bontástól számított 5 napon belül az EKR rendszerben hozzáférhetővé teszi.  

 

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján külön 

jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek az EKR rendszerben hozzáférhetővé teszi. 

 

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak a részvételi jelentkezés elkészítését 

támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan folyamatosan 

legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi 

határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy – anélkül, hogy a 

határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az ajánlattételi 

határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

 

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 

működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője 

tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a 

hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell 

feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

 

Az üzemszünet és üzemzavar fogalmát az EKR Rendelet 22. § tartalmazza. 

 

Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 

szünetelését eredményezi. 

Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 

dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott 

működőképességét jelentő helyzet. 

 

 

I.5. Közös ajánlattevők 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők kötelesek 

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni. 

 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és 

indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 

tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös 

ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 

 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 

Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a 

lehetőségét.  
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Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 

együttműködési megállapodásukat amely legalább a következőket tartalmazza: 

• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;  

• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján – 

megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, 

telefon és telefax száma, címe. 

 

 

I.6. A közbeszerzési eljárás résztvevői 

 

1. Ajánlattevő 

 

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

 

2. Alvállalkozó 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó-fogalom eltér a polgári jogban 

általánosan alkalmazott értelmezéstől. A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a 

gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 

teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

 

 

Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő 

személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 

 

A tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetőségei 

 

I.7. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a 

szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 

tájékoztatást kaphat. A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36-1-795-1700 

Fax: +36-1-550-3944 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 

Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-8455 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Agrárminisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: 1860 Budapest Pf. 1. 
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Telefon: 06-1-795-2000  

Telefax: 06-1-795-0200 

E-mail: info@am.gov.hu 

https://kormany.hu/agrarminiszterium 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Telefon: (+36-1) 795-1200 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és 

Szalay utca sarok) 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

 

Alapvető Jogok Biztosa 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

1387 Budapest Pf. 40. 

telefon: (06-1-) 475-7100 fax: (06-1-) 269-1615 

Az Ügyfélszolgálat telefonszámai: 

(06-1) 798-3686, (06-1) 790-6886 

(06-1-) 475-7100  

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: 1819 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik 

megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi 

Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és 

munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.hu 

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek 

menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi 

képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, 

kötelezettségeik teljesítésében. 
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II. fejezet 

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS  

 

 

1. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa 

előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés 

megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben 

ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 

 

2. Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési 

szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban 

alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, továbbá a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését is. 

 

3. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 

 

II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 

 

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes 

körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 

 

2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, 

megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  

 

3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 

lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy 

a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok 

elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő 

tárgyalásra.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy: 

- a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; 

- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 

végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 

hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes 

árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 

törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 

részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás). 

 

4. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a 

fenti 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelel. A 3. pont rendelkezéseinek megsértése esetén, 

vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, 

kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. 
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5. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 80. §) megérkezésétől számított három 

munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három munkanapos határidővel 

hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már 

nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján 

orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a 

hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott 

válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - 

tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 

 

6. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (13) bek. alapján jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől 

információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az információt megadni.  

 

II.2. Számítási hiba 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, 

valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak 

javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a 

közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 

kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 

adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az 

ajánlat érvénytelen. 

 

II.3. Aránytalanul alacsony ár 

 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 

aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 

tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek 

való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 

vonatkozik. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati 

elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő 

írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő 

kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést 

hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. 

 

2. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három munkanapon 

belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás benyújtására felhívni az 1. pontban 

foglaltak vonatkozásában, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az 

eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az 

ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról az indokolás kérésének megküldésével 
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egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon 

belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 

 

II.4. Lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak 

értékelt kötelezettségvállalás  

 

A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha 

az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az 

esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják 

megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 

 

II.5. Az ajánlat érvénytelensége 

 

1. Az ajánlat érvénytelen, ha 

 azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

 az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

 ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § 

(1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti 

kizáró ok miatt kizárásra került; 

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit; 

 az ajánlattevő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a 44. § (1) 

bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő 

 aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

 lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz; 

 ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta; 

 ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt 

mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésére. 

 

II.6. Az ajánlatok értékelése  

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés c) pontja szerint. 

 

 

Adható 

pontszám alsó és 

felső határa 

Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 0 – 100,00 90 

2. Előteljesítési napok száma (a megrendeléstől számított 

90 naptári napos szállítási határidőből) (min 0, max 9 

naptári nap) 

0 – 100,00 10 
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 

 

0-100 

 

A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

1. „Teljes nettó Szállítási díj”: A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az 

összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül 

kiszámításra, a fordított arányosítás módszerével, a pontszámokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési 

Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 

szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. Amennyiben a részpontszámok 

értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 

 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

 

P= (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 100 

Pmin: a pontskála alsó határa 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. „Előteljesítési napok száma (a megrendeléstől számított 45 naptári napos szállítási 

határidőből) (min 0, max 9 naptári nap)”: Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb 

ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra, a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 

2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. 

 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 

 

P= (A vizsgált / A legjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 100 

Pmin: a pontskála alsó határa 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték, de maximum 9 naptári nap) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el megajánlásként. A nem egész 

számban megadott ajánlat érvénytelen. 

 

 

II.7 Ajánlat benyújtása, formai követelmények  

 

Az EKR felületre feltölthető dokumentumméret: 25 MB/dokumentum. Az Ajánlatkérő az alábbi 

fájlformátumokat fogadja el az eljárásban: 

PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal. 

XLSX formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal. 

ZIP formátumú fájl – olvasás PKUNZIP programmal. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdésében 

foglaltakra, amelyek szerint 
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 Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években 

megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem 

számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy 

egyéb körülmény esik. 

 A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a 

kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó 

napján. 

 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi 

munkanapon jár le. 

 A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a 

felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján érvénytelennek tekinti.  

 

 

II.8. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

 

1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan 

időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 

ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

  

 2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 

ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, ajánlatának 

egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott 

döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli összegezés 

készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 

elektronikus úton megküld. 

  

 3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők 

részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség 

esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől 

elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az 

eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az 

ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, 

egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 

 4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy 

számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 

kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő tíz 

napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek. 

 

 

II. 9. A szerződés megkötése  

 

1. A szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdésében meghatározott időpontban kerül sor. 

 

2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés ajánlattételi felhívásban megadott 

időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 

eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság 

a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
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lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát 

fenntartja. 

 

3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció IV. fejezete tartalmazza. 

 

4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az 

eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott 

lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 

 

 

II.10. A Felhívás V.2) pontjába tartozó egyéb feltételek 

 

1. Az ajánlatban benyújtandó iratok: 

 

- Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, amelyek nem lettek külön megnevezve, azonban a 

dokumentáció (illetve annak mellékletei) tartalmazzák, vagy amelyek a Kbt. előír. 

 

- Szakmai ajánlat: 

Az ajánlattevőnek a pénzügyi ajánlata részeként tételes árazott ártáblát kell benyújtania (.pdf, aláírt és 

.excel, szerkeszthető formátumban is). A tételes ártáblázatot a dokumentációban szereplő árazatlan 

ártáblázat valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. Az elkészítése során az 

ártáblázat tartalma (az egyes tételek tartalma és mennyisége) nem módosítható, nem egészíthető ki, ide 

nem értve az ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás keretében kért esetleges módosításokat. A 

pénzügyi ajánlat hiánypótlás során a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint módosítható. 

 

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban 

esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben 

érteni kell. 

 

- Amennyiben ajánlattevő az ártáblázatok valamely sora alapján nem az ott megjelölt márkájú, típusú 

terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a kivitelezésben felhasználni, akkor az 

ajánlatához mellékelni kell a termék dokumentációját vagy műszaki leírását, továbbá külön 

nyilatkozatban részletezni kell, hogy a választott termék minden paramétere azonos vagy jobb, mint a 

költségvetési kiírásban szereplő terméké.  

 

- A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is 

szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat  

Az a) pont esetében a „közbeszerzés részei” alatt Ajánlatkérő nem a részajánlat feltüntetését érti, 

hanem az adott részajánlat feladatai közül azon munkarészek, feladatok felsorolását, amelyek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) 

aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az 

ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. (2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdése szerint). Külföldi ajánlattevő esetében – amennyiben a származási országa 

nem ismeri az aláírási címpéldány intézményét – az ajánlattevő képviseletében eljáró személy aláírás-

mintáját szükséges csatolni, legalább teljes bizonytó erejű magánokirati formában. 
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- Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel 

kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat 

egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, illetve 

jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. 

 

2. Egyéb előírások: 

 

- Elektronikus nyilvántartások: amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt 

igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben 

az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban 

köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, 

és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén 

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Felhívjuk a 

figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra is. 

 

- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 

 

- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 

 

- Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 

közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

 

- Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei 

(különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell 

eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind 

közös ajánlattevők tekintetében. 

 

 Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában foglaltakra, 

ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra. 

 

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

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 

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

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

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

venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
 

név: dr. Lévay-Nagy Karolina 

lajstromszám: 01342 

levelezési cím: 1112 Budapest, Hegyalja út 90/B. 2. em. 2.  

e-mail cím: levaykar@gmail.com  

 

mailto:levaykar@gmail.com
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

 

A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.; adószáma: 

15732468-2-15; képviseli: Szőke Zoltán; KSH azonosító: 15732468-8411-321-15, bankszámlaszáma: 

11744144-15404761-10070011) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

és a  

 

……………… (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: 

……………….; bankszámlaszáma: ……………….; képviseli: ………………..) mint vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 

1. Preambulum 

 

1.1 Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 2022. ………….. napján 

megjelent eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapján, „Használt iskolabusz 

beszerzése” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást (a 

továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese Szállító lett, 

ezért a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében törvényes határidőn belül szerződést kötnek 

(továbbiakban Szerződés). Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben 

határozzák meg a nyertes ajánlatok azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési 

eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 

 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) ……,- Ft 

2. Előteljesítési napok száma (a megrendeléstől 

számított 90 naptári napos szállítási határidőből) 

(min 0, max 9 naptári nap) 

……. nap 

 

2. A Szerződés tárgya 

 

2.1. A jelen szerződésben és a műszaki tartalomban meghatározott 1 db autóbusz szállítása az alábbi 

kivitelben és mennyiségben (a továbbiakban: Termék): 

 

 

2.2. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumok, így különösen az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció, a kiegészítő 

tájékoztatás(ok), és a Szállító, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata (együtt közbeszerzési 

dokumentáció). A közbeszerzési dokumentáció fizikailag nem kerül csatolásra a Szerződéshez, 

ám a Felek számára ismert annak tartalma. A közbeszerzési dokumentációban foglaltak a 

Szállítóra nézve kötelező érvényűek a Szerződés időtartama alatt.  

 

3. A teljesítés helye 
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3.1  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

 

 

4. Teljesítési határidő és átadás-átvétel 

 

4.1. A szállítónak jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a szerződés hatálybalépésétől 

számított …. napon belül
1
 kell biztosítania. 

4.2. A Szerződés a hiánymentes, eredményesen lezárt átadás-átvételi eljárással és az erről szóló 

teljesítésigazolás kiállításával teljesül.  

 

4.3. A teljesítés akkor tekinthető hiba-, hiánymentesnek és sikeresnek, ha a szerződésben szereplő 

feltételeknek megfelelő terméket a Szállító rendeltetésszerű használatra, hiány- és hibamentesen 

Megrendelő részére bocsátja, leszállítja, valamint a szükséges dokumentumokat Megrendelő 

részére átadja.  

 

4.4. Az adott megrendelés teljesítéséről a Szerződő Felek átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek 

fel, melyben adott esetben fel kell jegyezni a termékben szemrevételezéssel megállapítható 

károsodást, minőségi kifogást is. 

 

4.5. A mennyiségi átvétel során a megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított termék 

mennyisége megegyezik-e a megrendelésben, illetve a szállítólevélen szereplő mennyiséggel. 

 

4.6. Amennyiben bármely jegyzőkönyv szerint hibás teljesítés történik, a megrendelő határidőt 

állapít meg a hibás teljesítés megszüntetésére. A hiánytalan és hibátlan teljesítés időpontjáig a 

megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. 

 

4.7. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek nyomán a szállítónak saját költségére utánszállítást kell 

teljesítenie. 

 

4.8. Amennyiben a megrendelő a termékek átvételét követően észleli, hogy azok nem felelnek meg a 

jogszabályokban, illetve jelen szerződésben szereplő előírásoknak, az köteles haladéktalanul 

jelezni a szállító felé. Megrendelő ezen esetben is jogosult a szállítóval szemben a 

szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni. 

 

4.9. A termék elvesztéséből vagy megrongálódásából, ill. bármely más okból eredő kárveszély 

viselése a szállítóról a megrendelőre az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv aláírásával száll át. 

 

5. Teljesítés 
 

5.1. Szállító a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozó, 

az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, és a Megrendelő követelményeit 

megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során a tevékenységgel kapcsolatban további 

információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges 

választ, információt megkapott, a Szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára 

nézve kötelezőnek elfogadja. 

 

5.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét az arra vonatkozó kötelező jogi normák 

(törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai 

követelmények, és gyakorlat alapján végzi el. Szállítónak rendelkeznie kell a szerződés tárgyát 

                                                           
1
 Az ajánlat alapján kerül kitöltésre 90 naptári nap, csökkentve az előteljesítési napok számával. 
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képező termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, 

engedélyekkel. 

 

5.3. Szállító a Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírását 

követően Szállító viseli annak jogkövetkezményét, amely a Szerződés tartalmát képező 

dokumentumok olyan hiányosságából adódik, amelyet Szállítónak a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a közbeszerzési eljárás során nem jelzett. 

Bármilyen mulasztás, amelyet a Szállító követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a 

szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, 

amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a Szállítót azok alól a 

kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a Szerződés szerint reá hárulnak a 

tevékenységének ellátása során. 

 

5.4. Megrendelő – a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján – a Szerződés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől 

számított 8 napon belül írásban nyilatkozik. 

 

5.5. A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szerződés tárgyát termékek teljesítésének 

igazolását, valamint az azokhoz kapcsolódó, a Szerződésben meghatározott egyéb 

dokumentáció átvételét a Megrendelő erre feljogosított képviselője írásban igazolja. A 

teljesítés elfogadása nem jelenti a Szállító szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető 

igényérvényesítés jogáról való lemondást. 

 

5.6. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos előírásoknak megfelelő, forgalomba 

hozatalra vonatkozó engedéllyel rendelkező termékeket szállíthat. Amennyiben valamely, jelen 

szerződés tárgyát képező termék forgalomba hozatali engedélyét visszavonják vagy 

felfüggesztik, a szállító köteles erről a megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ebben az esetben 

a megfelelő helyettesítő termék kiválasztásáról a Szerződő Felek egyeztetnek, s az egyeztetést 

követően a szállító köteles az így kiválasztott terméket szállítani. 

 

 

6. Az ellenszolgáltatás meghatározása, fizetési feltételek 
 

6.1  Jelen szerződés tárgyát képező Termék vételára elszámolásakor a felek nettó 

…………………………………, azaz ……………….. forint, bruttó 

…………………………………, azaz ……………….. forint egységárat használják. 

 

6.2. Szállító akkor jogosult számlát benyújtani, amikor a jelen szerződés tárgyát képező terméket 

Megrendelő részére rendeltetésszerű használatra rendelkezésre bocsátotta a műszaki leírásban 

foglaltak szerint és erről a Megrendelő a Szerződés szerinti teljesítésigazolást kiadta Szállító 

részére. A számla benyújtásának feltétele tehát a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás. 

  

6.3. Az ellenszolgáltatás tartalmazza minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel a szerződés teljesítéséhez 

szükséges. Az ajánlati ár a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki tartalom teljes 

egészére vonatkozik, magában foglalja minden járulékos költséget is pl. vám, díjak, illetékek, 

járulékok és árfolyamok. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási, költséget is, továbbá az ár 

tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, 

adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos 

költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza 

továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, továbbá független az aktuális valuta 

árfolyamoktól. 
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6.4. A szerződés ellenértéke az Szállító által – a teljesítésigazolást követően – a jogszabályoknak 

megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően kerül teljesítésre, a Kbt. 135. § (1), (6), 

(11), valamint Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét 

követő 30 napon belül.  

 

Szállító megrendelésenként jogosult számla kiállítására a szerződésszerűen teljesített, a 

minőségi követelményeknek megfelelő szállítása és Megrendelő által ellenőrzött jóváhagyása 

utána.  

A kifizetés átutalással történik Szállító ………………….………… banknál vezetett 

……………………….…………….. számlaszámára, a kifizetés pénzneme HUF. 

 

6.5. Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére 

eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán 

csak a Szerződés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szerepelhetnek. 

 

6.6. A kifizetésre vonatkozó további jogszabályok különösen:  

− az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, amelyet mind az Ajánlattevő, mind az 

alvállalkozója esetében alkalmazni kell 

− a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

− az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

6.7. Késedelmes fizetés esetén Szállítót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti 

meg. 

 

6.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Szállító nem számolhat el a Szerződés, sem az 

egyedi szerződése teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés 

k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 

és amelyek az Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

6.9. Szállító köteles a Szerződés és az egyedi szerződések teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

6.10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Szállító köteles mind a 

Szerződés, mind az egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Szállítóra 

vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Késedelmi kötbér: 

 

7.1. Szállító késedelembe esik, ha a Szerződésben meghatározott határidők, illetve a 

tevékenységének hatékony ellátása által megkövetelt, vagy a Megrendelő által kellő időben 

közölt és elvárt határidők nem tarthatók, késedelmet szenvednek. A Szállító késedelmét 

kimentheti, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható 

és elháríthatatlan körülmény okozta. 

 

7.2. Amennyiben Szállító a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem 

vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik 

Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti.  
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7.3. Késedelmes teljesítés esetén Szállító a késedelemmel érintett megrendelés nettó Szállítási díj 1 

%-a/minden megkezdett naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amelynek felső 

határa a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. Amennyiben Szállító késedelme meghaladja a 20 

napot, azt Megrendelő meghiúsulásként értékelheti és jogosult a Szerződést azonnal hatállyal 

felmondani, amely esetben Szállító a 7.5. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 

Megrendelő elállási jogát az Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás 

a Szállító kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 

 

Hibás teljesítés esetén alkalmazandó késedelmi kötbér: 

 

7.4. Amennyiben a szállító hibásan teljesít, és azt 20 napon belül sem orvosolja, úgy a 20 nap 

eredménytelen elteltétől számítva késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a 

Szállítási díj 1 %-a/ naptári nap, azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti. A hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a Szállítási díj 20 %-át. 

Megrendelő a 20 napot meghaladó, a hibás teljesítés kijavítására vonatkozó határidő 

elmulasztását meghiúsulásként értékelheti és jogosult a megrendelést azonnal hatállyal 

lemondani, amely esetben szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási 

jogát a szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a szállító kötbér- és 

kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. A felek hibás teljesítés alatt a következőket értik: a 

Termék nem felel meg a műszaki specifikációban foglalt műszaki követelményeknek. 

 

Meghiúsulási kötbér: 

 

7.5. Amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul, Megrendelő a teljes nettó szerződéses ellenérték 

30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá. 

 

Általános rendelkezések: 

 

7.6. Egyik fenti kötbér alkalmazása sem zárja ki másik típusú kötbér alkalmazását, ha több 

kötbértípus alkalmazásának feltételei is megvalósulnak, valamint nem zárja ki a Megrendelő 

kártalanítási igényérvényesítését, illetve a Szerződés megszegésének, és/vagy az egyedi 

szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazását. Megrendelő a teljesítésigazolásban 

köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát.  

 

7.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. 

 

7.8. Megrendelő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazza, miszerint a kötbérek abban 

az esetben érvényesíthetőek, ha az Szállító olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

 

 

Jótállás, szavatosság: 

 

7.9. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított 24 hónap teljes körű jótállás, 

valamennyi leszállított termékre, alkotórészre és tartozékra, minden megajánlott tételre 

vonatkozóan.  

 

7.10. A jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. Ha a jótállás időtartama alatt Szállító nem tesz eleget a jótállásból eredő 

kötelezettségének, úgy Megrendelő a kellékszavatossági jogok vonatkozó szabályait gyakorolja. 

  

7.11. A jótállás nem köthető semmilyen korlátozó feltételhez, azaz az Szállító a Ptk. szerinti jótállási 

és szavatossági felelősségét nem korlátozhatja.  
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7.12. Szállító kijelenti, hogy a jótállási időszakban a szükséges karbantartásokat díjmentesen végzi 

(beleértve a szervizelést, javítást, az alkatrészek cseréjét), és tudomásul veszi, hogy a jótállási 

időszakban semmiféle díj a karbantartásokért, a garanciális cserékért nem számítható fel. 

 

8. A Szerződés teljesítésében részt vevők 

 

8.1. A Szerződés teljesítésébe alvállalkozók is bevonhatók – a Kbt. és a Szerződés rendelkezéseivel 

összhangban – de a Szállító az alvállalkozói teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést saját 

maga végezte volna.  

 

8.2. A Szerződés teljesítésében részt Megrendelő gazdasági szereplőkre a Kbt. 138-139. §-ában 

foglaltakat alkalmazni kell. 

 

8.3. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és 

nem számlázhat a Szerződésalapján. 

 

8.4. Szállító a Szerződésteljesítésében közreműködő, általa bevont gazdasági szereplők teljesítéséért 

úgy felel, mintha saját maga teljesített volna, az a saját teljesítésének minősülne.  

 

9. Vis maior 

 

9.1. Szállító nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. Szállító csak 

abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, 

annak okairól és várható időtartamáról.  

 

9.2. A Szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidők a vis maior 

időtartamával módosítani lehet, a Felek külön megállapodása alapján, amennyiben a Kbt. 141. 

§-ában foglalt feltételek fennállnak.  

 

9.3. Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen nem 

elhárítható vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára 

ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti 

katasztrófa, járványhelyzet, egyéb veszélyhelyzet).  

 

9.4. Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior 

eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az 

értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek 

tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen szerződés teljesítésére gyakorolt 

hatását, valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját.  

 

9.5. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior 

következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést vis maior miatt, vagy más okból nem 

tartotta be, a Felek elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, illetőleg más illetékes 

hatósághoz fordulnak a vita eldöntése érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a 

Felek jogosultak bírósághoz fordulni.  

 

 

10. Titoktartási kötelezettség 

 

10.1. A Szállítót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, 

egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal 

összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert 

minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, 

okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a 
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Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól 

jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a megállapodás megszűnésétől számított 3 évig áll 

fenn. Szállító kijelenti, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 

nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő 

jogszabályokban foglaltakat ismeri, és tudomásul veszi.  

 

10.2. Jelen Szerződésbenfoglalt rendelkezéseknek aSzállítói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve 

egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 

ellenőrzése az Szállító kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból 

származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges 

titoksértésért fennálló felelősségen túl – aSzállítót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok 

megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 

elvárható. 

 

10.3. Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Szállító köteles megadni azoknak a 

teljesítésbe bevonni kívánt alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a 

Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre (a telepítés, illetve a szolgáltatás helye) történő 

belépését a Szerződésselösszefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A 

jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a 

teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak megfelelően – az adatvédelmi 

jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a Megrendelő által meghatározott egyéb adatokat. 

A jegyzékben feltüntetett adatok személyes adatok, a Megrendelő az adatvédelmi 

jogszabályokban meghatározott követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. 

Amennyiben a Megrendelő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, 

az Szállító köteles helyette – a Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani 

 

10.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán 

tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes 

hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem 

teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny 

szerzésére nem törekednek. 

 

11. Kapcsolattartás 

 

11.1. Felek részéről a Szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 

Megrendelő részéről: 

Név (teljesítési igazolásra jogosult): Szőke Zoltán 

Beosztás: Polgármester 

Telefon: +36-42/520-500 

Fax:-+36-42/275-000 

E-mail: szokez72@gmail.com 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

Név (kapcsolattartó): Köblösné Szilágyi Nikoletta 

Beosztás: Pályázati ügyintéző 

Telefon: +36-42/520-500/115 

Fax:-+36-42/275-000 

E-mail: koblosne.nikoletta@tiszavasvari.hu 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

Szállító részéről: 

Név: 

Beosztás: 

Telefon: 
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Fax: 

E-mail: 

Levelezési cím: 

 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 

haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. A 

kapcsolattartók személyének változása nem minősül szerződésmódosításnak.  

 

 

12. A Szerződés megszűnése 

 

12.1. Jelen Szerződés a teljesítéssel szűnik meg. 

 

12.2. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen Szerződés a másik 

félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.  

 

12.3. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést a másik félhez 

intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják. 

 

12.4. Amennyiben felek a Szerződés vonatkozásában az azonnali hatályú felmondással kívánnak élni, 

úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás okát. 

 

12.5. A Szerződés tekintetében a Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, és 

az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának akkor van helye, ha 

− A Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból (kötelező felmondási ok). 

− A szerződés 7.5. pontja szerinti esetekben. 

− Szállító rendszeresen vagy súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit. 

− A Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott okok valamelyike megvalósult. 

− Az Szállítóval szemben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. 

törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti (illetve a mindenkor hatályos jogszabályok 

szerinti) végelszámolási, csőd- (ide nem értve a fizetési haladék időtartamát) vagy 

felszámolási eljárásban biztosított fizetési haladék eredménytelen elteltét követően. 

− Az Szállító a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi. 

− Alvállalkozó jogosultatlan igénybevétele esetén. 

− Az Szállító egyéb súlyos szerződésszegése esetén. 

 

12.6. Felmondás esetén a Felek kötelesek egymással a megszűnés napjával elszámolni. 

 

 

13. Egyéb feltételek 

 

13.1. A Szállítónak a feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a tevékenységével összefüggő minden 

dokumentumot képes legyen a Megrendelő részére digitalizált formában is átadni. Ezt a 

követelményt az Szállítónak érvényesítenie kell az alvállalkozói irányában is. 

 

13.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel Felek rögzítik, hogy Szállítónem fizet, illetve 

számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek az Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Továbbá Szállító vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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13.3. A Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, 

hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

13.4. Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) az Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel, 

a) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

13.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén Szállító a Szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére jogosult.  

 

13.6. A szerződés során a Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelően kell eljárni. 

 

13.7. Megrendelő jogosult a Szerződés teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes 

kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

 

13.8. Megrendelő a Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. általános szabályai 

szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Szállító Szerződés szerinti feladatellátását 

nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Szállító csak a Megrendelőtől, vagy az általa erre 

felhatalmazott személytől fogadhat el utasítást. Ha a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen, 

vagy jogszabályellenes utasítást ad, a Szállító köteles a Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. 

A Megrendelői utasítás fenntartása esetén Szállító a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, 

de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól. 

 

13.9. Szállító a Szerződés teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottaival is betartatja a 

jogszabályok és más szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes 

tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat.  

 

13.10. Szállító köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelőnek bármely tényt vagy körülményt, 

amely a szerződés rész- és/vagy véghatáridejének csúszását, a Megrendelői utasítások 

módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a 

szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok 

megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének Szállító 

által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra. 

 

13.11. Szállító köteles a szerződés teljesítését befolyásoló körülmények kapcsán tudomására jutott 

információkat, adatokat, valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti 

titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely 

közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül 

mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai 

publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 

 

13.12. Felek rögzítik, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a szerződés 

teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen szerződés kiegészítése, vagy módosítása 
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csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek 

szerint lehetséges.  

 

13.13. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket 

először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége 

esetén fordulnak a bírósághoz. 

 

13.14. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 37. §-a és 43. §-a alapján a szerződés 

adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza. 

 

13.15. Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés többi része 

továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell 

jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 

 

14. A Szerződés hatálybalépése 

 

14.2. A Szerződés magyar nyelven, 3 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép 

hatályba, nem egy napon történő aláírás esetén, a későbbi aláírás napján. 

 

14.3. Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a Szerződés hatálybalépéséhez 

további jogcselekményre nincs szükség. 

 

14.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 

2. melléklet: Szállító ajánlata, A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája, valamint a 

Szállító nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvállalkozók nem állnak kizáró 

okok hatálya alatt 

3. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és mint a 

szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 5 eredeti 

példányban. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2022. ……………………….. 

 

  

_________________________________ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szőke Zoltán polgármester 

Megrendelő 

_________________________________ 

…………………………. 

…… ügyvezető 

Vállalkozó 
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Tárgy(15.np.): Előterjesztés az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-

1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási 

támogatások igénylésének újbóli pályázati felhívásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

252/2022. (IX.29.) Kt. sz. 

határozata 
 

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú 

pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívása 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

I. Elfogadja a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló 6/2022.(IV.30.) számú 

rendelethez készült a határozat 1. számú mellékletét képező lakhatási támogatásra 

kiírt pályázati felhívást, mely az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! című 

EFOP-1.2.1-16-2017-00009 kódszámú pályázatból kerül finanszírozásra.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a lakhatási támogatások pályázati 

felhívásának honlapon történő közzétételéről. 

 

III. Felhatalmazza a Polgármestert, hogyha nem érkezik elegendő számú érvényes és 

eredményes pályázat, a határidők aktualizálásával a lakhatási támogatások 

igénylésének pályázata változatlan tartalommal újra kiírásra kerüljön. 

 
 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(16.np.): Előterjesztés az „Élhető településközpont kialakítása 

Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 

kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

253/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-

SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Elfogadja az „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú pályázat Támogatói 

Szerződésében foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.  

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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253/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy(17.np.): Előterjesztés „A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 

kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

  

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

254/2022. (IX.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

„A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-

SB1-2016-00032 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a 2022. szeptember 12. napján kiadott „A Tiszavasvári Varázsceruza 

Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 

kódszámú pályázat támogatási szerződését. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített 

tartalom betartásáról. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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254/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy(18.np.): Előterjesztés „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári 

intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 

kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

255/2022. (IX.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

„Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-

SB1-2022-00035 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a 2022. szeptember 08. napján kiadott „Energetikai fejlesztések 

Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 

kódszámú pályázat támogatási szerződését. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített 

tartalom betartásáról. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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255/2022. (IX.29.) Kt. sz.határozat melléklete 
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Tárgy(19.np.): Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel a járóbeteg szakellátás 

biztosítása érdekében kötött bérleti szerződés módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a Vasvári P. u. 6.sz alatti ingatlan mérőórái a Rojkó-Med Kft. 

nevére kerültek átírásra. Jelen szerződésmódosítás következtében az Önkormányzat részére 

vissza adott helyiségek tekintetében az Önkormányzat nem tervezi azok hasznosítását, így ott 

közüzemi fogyasztása az Önkormányzatnak nem keletkezik, ezáltal közüzemi díj fizetési 

kötelezettsége sem áll fenn. 

 

Bizottsági vélemény: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

256/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A Rojkó-Med Kft.-vel a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött bérleti szerződés 

módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv. 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi döntést hozza: 

1. Módosítja és jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja Tiszavasvári 

Város Polgármesterének 164/2021. polgármesteri határozatával jóváhagyott a járóbeteg 

szakorvosi feladatellátáshoz szükséges helyiségek használatára vonatkozó bérleti 

szerződést. 

2. Megállapítja, hogy a Vasvári Pál u. 6. szám alatti ingatlan mérőórái a Rojkó-Med Kft. 

nevére kerültek átírásra. Jelen szerződésmódosítás következtében az önkormányzat részére 

visszaadott helyiségek tekintetében az önkormányzat nem tervezi azok hasznosítását, így ott 

közüzemi fogyasztása az önkormányzatnak nem keletkezik, ezáltal közüzemi díjfizetési 

kötelezettsége sem áll fenn. 
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3. Kinyilatkozza, hogy a Vasvári Pál u. 6. szám alatti ingatlan jövőbeni hasznosítása 

esetén felülvizsgálatra kerül jelen döntés és eseti megállapodásban kerül rögzítésre az ingatlan 

használatára, illetve a közüzemi költségek viselésére vonatkozó megállapodás. 

 

Határidő: azonnal                                               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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256/2022.(IX.29.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
1. sz. módosítás 

 

Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., képviseli: Szőke Zoltán polgármester, a továbbiakban: bérbeadó), valamint 

a  

 

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

adószáma: 12451245-1-15 képviseli: Dr. Rojkó Lászlóné ügyvezető), továbbiakban bérlő (a 

továbbiakban együtt: Szerződő felek) között a követezők szerint: 
 

1.Előzmények  

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft. között 

Tiszavasvári Város Polgármesterének 164/2021. számú határozata alapján a járóbeteg ellátás 

szakorvosi és fogászati röntgen nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzésére kiírt 

közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lefolytatását követően, 5 éves határozott 

időtartamra szóló bérleti szerződés jött létre a feladatellátás helyszínéül szolgáló ingatlanok 

(4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6., Kabay János u. 21. és Kabay János u. 23.) bérletére 

vonatkozóan. 

2. A szerződés tárgya 

Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy - Tiszavasvári Város Polgármesterének 164/2021. 

számú határozatával elfogadott, a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi feladatainak 

biztosítására szolgáló ingatlanok bérletére kötött bérleti szerződés 1. pont a) alpontját és 

5.1. pontját közös megegyezéssel 2022. október 1. napjával az alábbiak szerint módosítják:  

 

„A Szerződés tárgya, időtartama 

 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában álló alábbi egészségügyi feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó 

vagyontárgyakat: 

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

Vasvári Pál u. 6. szám alatti, 224 m2 nagyságú, rendelő művelési ágú ingatlannak jelen 

szerződés mellékletét képező helyszínrajzon sraffozott helyiségei.” 

 

„5.1. Bérlő a bérlemény használata után havonta 125.000,-Ft + ÁFA bérleti díjat köteles 

fizetni, a Bérbeadó által kiállított számla alapján, átutalással Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési elszámolási számlájára, minden 

tárgyhó 10. napjáig. A bérleti díj nem tartalmazza az alapszerződés 7. pontjában 

foglalt egyéb költségeket.” 
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3.Felek rögzítik, hogy a Vasvári Pál u. 6. szám alatti ingatlan mérőórái a Rojkó-Med Kft. 

nevére kerültek átírásra. Jelen szerződésmódosítás következtében az önkormányzat részére 

visszaadott helyiségek tekintetében az önkormányzat nem tervezi azok hasznosítását, így ott 

közüzemi fogyasztása az önkormányzatnak nem keletkezik, ezáltal közüzemi díjfizetési 

kötelezettsége sem áll fenn. 

4.Bérbeadó kinyilatkozza, hogy a Vasvári Pál u. 6. szám alatti ingatlan jövőbeni 

hasznosítása esetén felülvizsgálatra kerül jelen döntés és eseti megállapodásban kerül 

rögzítésre az ingatlan használatára, illetve a közüzemi költségek viselésére vonatkozó 

megállapodás. 

5. Felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 

tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  

 

6. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 256/2022. (IX.29.) 

Kt.számú határozatával hagyta jóvá. 

 

7. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

8. Jelen szerződés a felek által történő aláírásának napján lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. …………………….. 

 

 

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata             Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

     képviseletében          képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester    dr. Rojkó Lászlóné ügyvezető 
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Bérleti szerződést módosító okirat melléklete 
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Tárgy(20.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz (Munkaügyi Központ) ingatlan 

bérleti szerződésének módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 

Bizottsági vélemény: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

257/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 
 

A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) bérleti szerződésének 

módosításáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv. 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi döntést hozza:  

1. Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Tiszavasvári Város 

Önkormányzata között a tiszavasvári 3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 2. 

szám alatti irodaház megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 3. számú 

módosítását a határozat 1. mellékletét képező tartalommal. 

2. Elfogadja Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Tiszavasvári Város 

Önkormányzata között a tiszavasvári 3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 2. 

szám alatti irodaház megnevezésű ingatlan 2016. március 1. - 2021. február 28. közötti 

időtartam ingyenes használatára vonatkozó megállapodást a határozat 2. mellékletét 

képező tartalommal. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

4. Hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 191/2022. 

(VI.30.) Kt. számú határozatát. 

Határidő: azonnal                                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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257/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

Bérbeadó iktatószáma:………………./2022. 

Bérlő iktatószáma:  SZ/171/00041-…./2022. 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

3. számú módosítása 

mely létrejött egyrészről 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., 

számlavezető: Magyar Államkincstár, számlaszám: 10044001-00299695 adószáma: 15789374-2-15, 

statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15, PIR törzsszáma: 789378) képviseli Román István 

főispán, mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő vagy Kormányhivatal),  

 

másrészről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, 

számlavezető: …………………..,  számlaszáma: …………….,, adószáma: …………………., 

statisztikai számjele: ………………….., PIR törzsszáma: ……………………………………….) képviseli 

Szőke Zoltán polgármester, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó vagy  Önkormányzat)  

 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek, korábban Felek) között alulírott helyen és időben 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete … /2022. (….) Kt. számú határozata alapján. 

 

1. Előzmények 

 

Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a Kormányhivatal és az Önkormányzat között 2012. január 

31. napján kelt bérleti szerződés alapján, 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra szóló 

XVI-B-09/00036-1/2012. ügyiratszámú bérleti szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló Tiszavasvári Belterület 3 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatt lévő ingatlan (továbbiakban: 

ingatlan) bérletére, a Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó 

osztályának elhelyezése érdekében, amely 2012. december 17. napján SZ/-B-09/00087-4/2013. 

ügyiratszámon szerződés-módosító megállapodás megnevezéssel (továbbiakban: 1. számú 

módosítás) és 2013. december 17. napján SZ-B-09/00023-2/2014. ügyiratszámon szerződés-

módosító megállapodás megnevezéssel (továbbiakban: 2. számú módosítás) módosításra került. 
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2. Szerződés-módosítás tárgya 

 

2.1. Szerződő Felek a közöttük létrejött Szerződést, közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

2.1.1.  Szerződő Felek jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg egybehangzó 

akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában lévő Tiszavasvári Belterület 3 hrsz-ú, valóságban a 4440 Tiszavasvári, 

Báthori utca 2. szám alatt lévő, kivett irodaház megnevezésű, 462 m2 alapterületű ingatlant   

használat céljából. A bérbeadásra kerülő ingatlanon található egy 124 m2 alapterületű épület, valamint 

két gépkocsi-tárolóból álló, összesen 34 m2 nagyságú gépkocsi-tároló.” 

 

2.1.2.  Szerződő Felek jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg egybehangzó 

akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3. - 5. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„3. Bérleti díjra, fizetési feltételekre vonatkozó rendelkezések: 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2012. január 1. – 2021. február 28. napja közötti időtartamra a bérleti 

díjra  vonatkozóan teljeskörűen elszámoltak. 

 

Szerződő Felek 2021. március 1-jétől a bérleti jog ellenértékét havi 188.410 Ft+Áfa azaz 

Egyszáznyolcvannyolcezer-négyszáztíz forint + ÁFA, azaz havi bruttó 239.281 Ft, azaz 

kettőszázharminckilencezer-kettőszáznyolcvanegy forint összegben, 2022. január 1-jétől  havi 

197.077.-  Ft+Áfa, azaz Egyszázkilencvenhétezer-hetvenhét forint + ÁFA,  havi bruttó 252.828 Ft, 

azaz kettőszázötvemkettőezer-nyolcszázhuszonnyolc forint  összegben állapítják meg. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2021. március 01. és a 2022. augusztus 31. közötti időtartamra 

vonatkozó bérleti díjat, a Bérlő a Bérbeadó által hiánytalanul és szabályszerűen kiállított számla 

alapján, a kézhezvételét követő 30. napon belül köteles megfizetni átutalással, 2021. évre ( nettó 

188.410 Ft*10 hó) nettó 1 884.100 Ft + ÁFA, azaz egymillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-egyszáz 

forint + ÁFA, bruttó: 2.392.807 Ft, azaz kettőmillió-háromszázkilencvenkettőezer-nyolcszázhét forint, 

2022. évre (augusztus 31-éig nettó 197.077 Ft * 8 hó) nettó 1 576.616 Ft + ÁFA, azaz egymillió-

ötszázhetvenhatezer-hatszáztizenhat forint + ÁFA, bruttó: 2.002.302 Ft, azaz kettőmillió-kettőezer-

háromszázkettő forint összegben,  a Bérbeadó 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára. 

A Bérlő a 2022. szeptember 1-jétől esedékes havi bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla 

alapján minden hónap 15. napjáig előre köteles a Bérbeadó előző bekezdésben megjelölt 

költségvetési számlájára átutalni. 
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4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálják, és azt csak a KSH által 

közzétett előző évi általános infláció mértékével emelheti meg Bérbeadó, minden év január 1. 

napjával. 

 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az üzemeltetési költségeket nem tartalmazza, azokat 

a Bérlő köteles teljes mértékben megfizetni a (közmű)szolgáltatók felé, az általuk kiállított 

számlák alapján. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szolgáltatókkal  a szerződéseket Bérlőnek már nem 

kell megkötnie, mert az 1. pontban rögzített ingatlant Bérlő jelen szerződés megkötését megelőzően 

bérleti, valamint haszonkölcsön szerződés alapján folyamatosan bérelte, használta  és a 

szolgáltatókkal a szerződések korábban megkötésre kerültek.” 

 

2.1.3. Szerződő Felek jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg egybehangzó 

akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a Szerződés 12. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„12. Szerződő Felek az esetlegesen felmerülő nehézségek, vagy a körülményekben beálló változások 

esetén jelen szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják vagy megszüntethetik. Jelen 

bérleti szerződést bármelyik fél indokolás nélkül három hónap felmondási idővel a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. 

 

2.1.4.Szerződő Felek jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg egybehangzó 

akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a Szerződés 14. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

14.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak.” 

 

2.1.5 Szerződő Felek jelen szerződés-módosítás aláírásával egyidejűleg egybehangzó 

akaratnyilvánítással megállapodnak abban, hogy a Szerződés kiegészül a következő új 15.- 19. 

ponttal. 

„15.  Szerződő Felek az együttműködés érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki, akik 

jogosultak  a szakmai együttműködés biztosítására,  a kapcsolat tartására. 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik: 

     

Bérbeadó részéről: 

Név:     

Beosztás:  

Szervezeti egység:  

Cím:  

Telefonszám:  
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E-mail cím:  

  

Bérlő részéről:     

Név:    Nagyidainé Kelemen Éva 

Beosztás:   osztályvezető 

Szervezeti egység:  SZSZBMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

   Vagyongazdálkodási Osztály 

Cím:    4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.    

Telefonszám:  +36 42/599-339   

E-mail cím:   nagyidaine.eva@szabolcs.gov.hu 

 

A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást írásban, 

lehetőség szerint előzetesen értesítik. A kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban 

bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett 

változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos. 

 

16. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben tudomásukra 

jutott személyes adatok kezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak, 

valamint a nemzeti és az uniós jogalkotás vonatkozó jogi aktusai, továbbá az ezeknek megfelelő belső 

szabályozóik szerint járnak el, továbbá a szerződésben foglaltak teljesítéséhez kapcsolódó 

adatkezelések tekintetében egymással kölcsönösen együttműködnek bármely Fél adatvédelmi 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy  adatkezelésük jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján a közérdekű / az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtása.  

 

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben 

tudomásukra jutott információkat, személyes és egyéb adatokat bizalmasan kezelik, a szakmai 

és üzleti titkokat megőrzik, azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használják fel, más 

személy részére kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján teszik hozzáférhetővé.  

 

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon 

harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bármi módon bevonnak. A 

Szerződő Felek kötelesek felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási 

kötelezettségre és annak betartására. 
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A Bérlő kijelenti, hogy az általa alkalmazott, adatkezeléssel kapcsolatos egyéb 

részletszabályokat az adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/adatvedelem  linken érhető el. 

 

Bérbeadó kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és vállal ja, hogy a Bérlő 

adatkezelési tájékoztatóját megismerteti a szervezetében vagy érdekkörében adatkezeléssel 

érintett személlyel. 

17. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, 

illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az Állami 

Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a vonatkozó jogszabályok szerint egyéb 

illetékes ellenőrző szervezetek a szerződéssel érintett költségvetési pénzeszközök vonatkozásában 

ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. 

18. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges 

vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az eljáró 

bíróság meghatározására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai az 

irányadók. 

19. Szerződő Felek  jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján  - kölcsönösen 

kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) 

alpontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősülnek.” 

 

 3. Egyéb rendelkezések 

 

3.1. Jelen szerződés-módosítás az utolsóként aláíró Szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba.  

3.2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény valamint 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

3.3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak, Szerződő 

Felek azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

3.4. A Szerződés az 1. -3. számú módosítással együtt érvényes.                                                                     

3.5. Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés-módosítás megkötéséhez szükséges 

felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződés-módosítást a szükséges 

információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg. 

3.6. Alulírott Szerződő Felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, és azt, mint 

akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk. 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/adatvedelem
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Jelen szerződés-módosítás ... (….) példányban készült, melyből ... (…..) példány az 

Önkormányzatot, 4 (négy) példány a Kormányhivatalt illet meg.  

Tiszavasvári, 2022. …………………………. Nyíregyháza, 2022. …………………….. 

…………………………………………  ………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

              képviseletében                                                        képviseletében 

              Szőke Zoltán                                                           Román István 

              polgármester                                                             főispán 

 

        Pénzügyi ellenjegyzés: 

        Nyíregyháza, 2022. ………. 

            

     …………………………………. 

         Dr. Borbásné Nagy Beáta 

                    

      főosztályvezető 

      Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

       Jogi szempontból ellenőriztem: 

        Nyíregyháza, 2022. ………. 

            

            

   …………………………………….. 

             Tóthné dr. Nagy Zsuzsa 

                 osztályvezető 

      Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

       Jogi és Perképviseleti Osztály  
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257/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 

Önkormányzat iktatószáma:………………./2022. 

Kormányhivatal iktatószáma:  SZ/171/00041-…./2022. 

Megállapodás 

mely létrejött egyrészről 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., 

számlavezető: Magyar Államkincstár, számlaszáma: 10044001-00299695 adószáma: 15789374-2-15, 

statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15, PIR törzsszáma: 789378) képviseli Román István 

főispán,  (továbbiakban:  Kormányhivatal),  

másrészről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, 

számlavezető: …………………..,  számlaszáma: …………….,, adószáma: …………………., statisztikai számjele: 

………………….., PIR törzsszáma: ……………………………………….) képviseli Szőke Zoltán polgármester 

(továbbiakban:  Önkormányzat)  

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között alulírott helyen és időben Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete … /2022. (….) Kt. számú határozata alapján. 

1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a Kormányhivatal és az Önkormányzat között 2012. január 

31. napján kelt bérleti szerződés alapján, 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra szóló 

XVI-B-09/00036-1/2012. ügyiratszámú bérleti szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló Tiszavasvári Belterület 3 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatt lévő, kivett irodaház 

megnevezésű, ingatlan (továbbiakban: ingatlan) bérletére, a Kormányhivatal Tiszavasvári Járási 

Hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályának elhelyezése érdekében, amely 2012. december 

17. napján SZ/-B-09/00087-4/2013. ügyiratszámon szerződés-módosító megállapodás megnevezéssel 

és 2013. december 17. napján SZ-B-09/00023-2/2014. ügyiratszámon szerződés-módosító 

megállapodás megnevezéssel módosításra került. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) a 96/2013. (IV.30.) Kt. számú és 9/2016. (I.27.) Kt. számú határozataival hozzájárult ahhoz, 

hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: NMH) – TIOP 3.2.1-12/1-2012-0001 pályázati 

forrásból – a  Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által használt 

ingatlanon lévő épület felújítását, átalakítását  (továbbiakban: felújítás, beruházás vagy átalakítás) 

megvalósíthassa. 

A Képviselő-testület a megnevezett határozataiban a felújítás eredményeként bekövetkező 

értéknövekedés ellentételezéseként az ingatlant 5 éves határozott időtartamra a Magyar Állam 

ingyenes használatába adta az ingatlan átalakítására kiadott használatbavételi engedély jogerőssé 

válását követő hónap 1. napjától, azaz 2016. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig. 
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3. A Képviselő-testület 2. pontban megjelölt határozataiban az ingyenes használati jogviszony 

jogosultjaként – a Kormányhivatal kérésének megfelelően - a Magyar Államot jelölte meg, a bérleti 

szerződés kötelezettje azonban a Kormányhivatal. A Kormányhivatal és az Önkormányzat között 

szóbeli egyeztetés történt ezen ellentmondás feloldása érdekében.  

Az egyeztetés eredményeként a Kormányhivatal tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az ingatlanon 

megvalósított beruházás, az NMH, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a Kormányhivatal között, 

SZ-B-09/00472-2/2013 számon, 2013. 08. 14-én létrejött együttműködési megállapodás 

(továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) keretében indult és az NMH jogutód nélküli 

megszűnését követően az európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei tekintetében helyébe 

lépett Nemzetgazdasági Minisztérium fejezett be. Az Együttműködési Megállapodás és a projekt célja 

az volt, hogy a kijelölt településeken a Kormányhivatal szervezeti egységeiként működő munkaügyi 

kirendeltségek épületei a megfelelő munkakörnyezet kialakítása érdekében, felújításra kerüljenek.  

A fentiekre tekintettel az ingatlan felújítására és az ennek következtében megvalósult 

értéknövekedésre a Kormányhivatal feladatainak ellátásához kapcsolódóan kerülhetett sor. A 

beruházás  megvalósulását követően az ingatlan átadásra került a Kormányhivatal részére, így az a 

bérelt épületre aktiválásra került.  

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fentiek és a Szerződő Felek projekt megvalósításakor egyező 

szándékára tekintettel, a 2016. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő 5 éves 

időtartamra vonatkozó teljes bérleti díj ellentételezéseként a TIOP 3.2.1-12/1-2012-0001 kódszámú 

beruházás eredményeként az ingatlanon megvalósult értéknövekedést fogadják el, és a bérleti díjat 

erre az időszakra kiegyenlítettnek tekintik. 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a 2016. március 01. és 2021. február 28. közötti időszakra - a 

fent leírtak alapján - egymással szemben a továbbiakban semminemű követelést, igényt nem 

támasztanak, erre vonatkozóan teljeskörűen elszámoltak. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a KEHOP-5.2.2.-16-2016-00006 kódszámú beruházás 1. 

pontban megjelölt bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseiről később, külön Megállapodásban 

rendelkeznek.  

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

Jelen megállapodás egymással megegyező 4 eredeti példányban készült, melyből egy példány az 

Önkormányzatot, három példány a Kormányhivatalt illet meg. 

Tiszavasvári, 2022. ………………………….    Nyíregyháza, 2022. ………………………. 

…………………………………………    ………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                                 Szabolcs-Szatmár-Bereg  
                   Megyei Kormányhivatal 
              képviseletében                                                                           képviseletében 
              Szőke Zoltán                                                                                Román István 
              polgármester                                                                  főispán 
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        Pénzügyi ellenjegyzés: 

         Nyíregyháza, 2022. ………. 

        …………………………………. 

          Dr. Borbásné Nagy Beáta 

                 főosztályvezető 

       Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

 

       Jogi szempontból ellenőriztem: 

         Nyíregyháza, 2022. ………. 

        …………………………………….. 

           Tóthné dr. Nagy Zsuzsa 

                osztályvezető 

              Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

        Jogi és Perképviseleti Osztály 
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Tárgy(21.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

2021/2022-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről 

szóló beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Látszik, hogy mindkét intézmény mögött, a Magiszter és az Óvoda is igen komoly szakmai 

munkát végeznek. A nagy hátrányokkal odakerülő gyerekek fejlesztése az iskolába kerülésig 

növekedik az elmúlt időszakban. Nagyon színvonalas szakmai munka folyt, amihez ezúton 

gratulál. A jó együttműködést a jövőben is tartsák fent. 

 

Szőke Zoltán polgármester:    

Szintén megköszönte az elvégzett munkát, amit minden kihívás ellenére sikeresen teljesített 

az Óvoda. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

258/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021/2022-es nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egyesített Óvodai 

Intézmény 2021/2022-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Elfogadja a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021/2022-as nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

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

 

Határidő:azonnal                                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 258/2022. (IX.29) 

Kt. sz. határozathoz 
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Tárgy(22.np.): Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári 

Tagintézménye 2021/2022. tanévben végzett szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Az első osztályosok belépő eredményeit megnézve az év végi eredménnyel összehasonlítva, a 

kettő között látszik, hogy az ott dolgozók milyen erőfeszítéseket tesznek, és milyen munkát 

végeznek.  

 

Demeterné Berencsi Tünde Magiszter Iskola tagintézmény vezetője: 

Megköszönte a méltató szavakat. Elmondta, hogy tényleg nagyon kemény munkát végeznek a 

kollégái, és igyekeznek azon, hogy ezeknek a gyerekeknek az életében nagyon sok színt 

vigyenek, és tudást adjanak, nevelést, oktatást.  

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

259/2022. (IX.29.) Kt. számú  

                 határozata 

 

 

Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2021/2022. tanévben végzett 

szakmai tevékenységéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 

2021/2022. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2021/2022. tanévről 
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készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

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

 

 

Határidő:azonnal                                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 259/2022. (IX.29) Kt. sz. 

határozathoz 
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Tárgy(23.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi MKSZ TAO 

Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra 

fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és 

szakmai beszámoló elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

260/2022. (IX.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához 

biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 

elszámolásáról és szakmai beszámoló elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület által 

benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített - 2019. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához nyújtott, működési célra fordítható támogatásról szóló – szakmai 

beszámolót és pénzügyi elszámolást megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a 

hozott döntésről. 

 

Határidő: esedékességkor                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(24.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar 

Labdarúgó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás 

felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

261/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarugó Szövetséghez 2019. évben 

benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra 

fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 

elfogadásáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület által 

benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített - 2019. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához nyújtott, felhalmozási célra fordítható támogatásról szóló - szakmai 

beszámolót és pénzügyi elszámolást megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a 

hozott döntésről. 

 

 

Határidő: esedékességkor                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(25.np.): Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez 

való 2023. évi csatlakozásról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

262/2022 (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

2023. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  (III.26.) Korm. rendelet 

18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati 

fordulójához. 

 

2. Nyilatkozik arról, hogy  

2.1 az elektronikus adatbázis használatának feltételeit, valamint a 2023. évi pályázati  

forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, (1. számú melléklet) 

2.2 az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására (2. számú 
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melléklet) és a Támogatáskezelő részére történő megküldésére. 

             

      Határidő: 2022. szeptember 30.                          Felelős: Szőke Zoltán 

                          polgármester 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” típusú pályázatok 

határidőben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő 

közzétételéről (3. számú melléklet). 

 

      Határidő: 2022. november 3.                        Felelős: Szőke Zoltán 

                                         polgármester 

 

5. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2023. évi költségvetésben a szükséges 

fedezet biztosításáról. 

 

Határidő: esedékességkor                 Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna 

                                 jegyző 
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Tárgy(26.np.): Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal a Tiszavasvári, 

Vasvári P. u. 6. sz. alatti üres ingatlanokra kötendő megállapodás 

jóváhagyásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hosszú évek óta lakatlanul, már-már veszélyes állapotban állnak a városközpontban ezek a 

lakások. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a Honvédelmi 

Minisztériummal fel tudják venni a kapcsolatot ez ügyben. Most dönthetnek ennek a 14 

lakásnak a sorsáról. Nemrég jártak Budapesten, és akkor került véglegesítésre, és kerülhetett a 

testület elé. Úgy gondolja, hogy jó megállapodás született, és jó esély van rá, hogy 

hasznosításra kerülhetnek az ingatlanok.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságon felvetődött, hogy kérték, hogy ezeket a lakásokat majd 

megnézhessék, mikor meghirdetésre kerülnek eladásra, hogy tisztában legyenek vele, hogy 

egyáltalán milyen vagyoni értékkel bírnak ezek a lakások. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

263/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

 

A Honvédelmi Minisztériummal a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti üres 

ingatlanokra kötendő megállapodás jóváhagyásáról 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 
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1. A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli az alábbi Tiszavasvári, Vasvári. P. u. 6. sz. alatti 

üres, önkormányzati tulajdonú, de Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölésű lakásokat és 

gépkocsi-tárolókat: 

 

 értékesítendő lakás címe helyrajzi száma 

1 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 1/1. 1679/2/A/12 

2 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 1/2. 1679/2/A/13 

3 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 1/3. 1679/2/A/14 

4 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 2/6. 1679/2/A/20 

5 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 3/7. 1679/2/A/24 

6 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 3/9. 1679/2/A/26 

7 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 4/11. 1679/2/A/31 

8 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 1/1. 1679/2/A/15 

9 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 1/2. 1679/2/A/16 

10 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 2/6. 1679/2/A/23 

11 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 3/7. 1679/2/A/27 

12 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 3/8. 1679/2/A/28 

13 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 3/9. 1679/2/A/29 

14 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 4/11.   1679/2/A/33 

 

 értékesítendő gépkocsi-tároló címe helyrajzi száma 

1 Vasvári Pál u. 6.  1679/2/A/8 

2 Vasvári Pál u. 6.  1679/2/A/9 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő ingatlanokat – a határozat mellékletét képező 

megállapodás aláírását követően - pályáztatás útján meghirdeti eladásra, azzal, hogy sikeres 

pályáztatás esetén a vevő által megfizetett vételár 25 %-át az Önkormányzat 30 napon 

belül átutalja a Honvédelmi Minisztérium számlájára a bérlő kiválasztási jog 

ellenértékeként. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy  

 tájékoztassa a Honvédelmi Minisztériumot a Testület döntéséről és a határozat mellékletében 

lévő megállapodást küldje meg az illetékes honvédelmi tárca részére. 

 a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírását követően az ingatlanok forgalmi értékéről 

szóló, valamint az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívást terjessze be a Képviselő-testület 

elé. 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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263/2022. (IX.29.) Kt.sz. határozat melléklete 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2022.(IX.29.) 

Kt. számú határozata alapján egyrészről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhely:   Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
adószám:   15732468-2-15 
képviselő:  Szőke Zoltán polgármester,  
mint Tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos), másrészről a 
 

Honvédelmi Minisztérium 
Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás Felügyeleti Főosztály 
székhely:   1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 
adószám:   15701051-2-51 
képviselő:  Nagy Attila ezredes főosztályvezető 
mint bérlőkijelölési jog jogosultja (továbbiakban: HM) 
 

az alább megjelölt helyen és időpontban a következő feltételekkel: 
 

1. A HM vagyoni értékű bérlőkijelölési joggal rendelkezik a következő cím alatti, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában: 
 

sor-

szám 

lakás 

címe helyrajzi száma alapterülete/ m
2
 

1 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 1/1. 1679/2/A/12 70 

2 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 1/2. 1679/2/A/13 52 

3 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 1/3. 1679/2/A/14 76 

4 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 2/6. 1679/2/A/20 76 

5 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 3/7. 1679/2/A/24 70 

6 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 3/9. 1679/2/A/26 76 

7 Vasvári Pál u. 6. I. lh. 4/11. 1679/2/A/31 52 

8 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 1/1. 1679/2/A/15 70 

9 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 1/2. 1679/2/A/16 52 

10 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 2/6. 1679/2/A/23 76 

11 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 3/7. 1679/2/A/27 70 

12 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 3/8. 1679/2/A/28 52 

13 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 3/9. 1679/2/A/29 76 

14 Vasvári Pál u. 6. II. lh. 4/11.   1679/2/A/33 52 
 

sor-

szám 

gépkocsi tároló 

címe helyrajzi száma alapterülete/ m
2
 

1 Vasvári Pál u. 6.  1679/2/A/8 21 

2 Vasvári Pál u. 6.  1679/2/A/9 18 
 

2. HM hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban szereplő üresen álló ingatlanokat (továbbiakban: 

Ingatlanok) a Tulajdonos a hatályos önkormányzati rendelete alapján a megtekintett 
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állapotban, a Képviselő-testület által elfogadott forgalmi értéken meghirdesse 

értékesítésre.  
 

3. Tulajdonos az értékesítésről hozott képviselő-testületi határozatot tájékoztatásként 

megküldi a HM részére, valamint az értékesítés során tájékoztatja a HM-et az egyes 

Ingatlanok meghirdetéséről, a licit eredményéről. 
 

4. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanokra a Tulajdonos és a vevő között létrejött 

adásvételi szerződés egy aláírt példányát, az aláírást követő 10 napon belül megküldi a HM 

részére. 
 

5. Tulajdonos vállalja, hogy a vételár Tiszavasvári Város Önkormányzata számláján 

történő jóváírását követően, 30 naptári napon belül a bruttó vételár 25 %-át átutalja 

a HM OTP Banknál vezetett 11705008-20421889 számú számlájára.  
 

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy - az Ingatlan vételárára tekintettel - amennyiben a 

hatályos jogszabályok értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, úgy az 

elővásárlási jog gyakorlása céljából a Tulajdonos az aláírt adásvételi szerződés egy 

példányát megküldi a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. részére is. 
 

6.2. Ebben az esetben a vételár vevő által történő megfizetésére, valamint a vételár 25%-nak 

HM részére történő utalására, csak a Magyar Állam elővásárlási jogról történő 

lemondásának függvényében kerülhet sor. 
  

7. Felek kijelentik, hogy az ingatlanokkal, azok állapotával kapcsolatosan egymással szemben 

követelésük nincs. 
 

8. A HM jelen megállapodás aláírásának napjától nem kíván élni az 1. pontban felsorolt 

Ingatlanokra vonatkozóan bérlőkijelölési jogával és az Ingatlanok fenntartási költségeit, az 

elmaradt lakbért nem fizeti meg a Tulajdonos részére. 
 

9.  Kapcsolattartó elektronikus elérhetősége a HM részéről:  hm.ilff@hm.gov.hu 
 

Kapcsolattartó elektronikus elérthetősége a Tulajdonos részéről: 

 tvonkph@tiszavasvari.hu 
 

A kapcsolattartó elérhetőségének változása nem érinti a szerződést. 

10. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, 

a nemzeti vagyonról szóló hatályos törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló hatályos törvény, a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

hatályos önkormányzati rendelete, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelete az irányadóak. 

 

Kelt: Tiszavasvári……     Kelt: Budapest…. 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Honvédelmi Minisztérium 
 képv. Szőke Zoltán polgármester   Ingatlanvagyon és Lakhatástámogatás
         Felügyeleti Főosztály 

  képv.: Nagy Attila ezredes főosztályvezető  

mailto:hm.ilff@hm.gov.hu
mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
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Tárgy(27.np.): Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

264/2022. (IX.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

I. Nem támogatja a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval ellátási szerződés megkötését 

szociális étkeztetés tekintetében.  

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát küldje meg a Baptista 

Tevékeny Szeretet Misszió részére.  

 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(28.np.): Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 

és 18/3 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

vételéről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

265/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

 

a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 helyrajzi számú ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő tiszavasvári 

 

 18/1 helyrajzi számon felvett, „kivett közterület” megnevezésű, 575 m
2
 területű 

ingatlan és  

 18/3 helyrajzi számon felvett „kivett közterület”, 898 m
2
 területű ingatlan  

 

az állami vagyonkörből és a Magyar Közút NZrt. vagyonkezeléséből kikerüljön és 

ezen ingatlanok tulajdonjoga ingyenesen átruházásra kerüljön Tiszavasvári Város 

Önkormányzata javára. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja az 1. pontban szereplő ingatlanok átadására vonatkozó eljárások 

során felmerülő költségek viselését. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy küldje meg a Képviselő-testület ezen határozatát, valamint a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. KOZ-5230/4/2022. iktatószámú vagyonkezelői hozzájáruló 

nyilatkozatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló részére. 
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4. Felhatalmazza a Polgármestert az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű 

lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

Tárgy(29.np.): Előterjesztés Csiszár István 0289/2 helyrajzi számú önkormányzati 

ingatlanon történő átjárásra vonatkozó kérelméről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

266/2022. (IX.29.) Kt. számú  

határozata 

 

Csiszár István 0289/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon történő átjárásra 

vonatkozó kérelméről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület nem támogatja Csiszár István 4080 Hajdúnánás, Báthori u. 36. sz. 

alatti lakos kérelmét, nem engedélyezi részére az önkormányzati 0289/2 hrsz-ú 

ingatlanon történő átjárást az alábbiak miatt: 

 

- A magánszemély tulajdonában álló tiszavasvári 0290 helyrajzi számú ingatlan részét 

képező „saját használatú út” közvetlen kapcsolatban áll a kérelmező tulajdonában lévő 

tiszavasvári 0289/27 helyrajzi számú ingatlannal, az csak erről a „saját használatú útról” 

közelíthető meg. 
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- Az önkormányzati 0289/2 helyrajzi szám alatti ingatlan nem „út” megnevezésű, illetve 

az ingatlannak nincs „út” megnevezésű alrészlete.   

 

- Átjárási szolgalmi jog engedélyezése esetén, ezen jog az ingatlanra vonatkozóan terhet 

jelent, ami egy esetleges pályázat esetén kedvezőtlen hatással lenne. 

1.1.1  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Csiszár Istvánt a 

Képviselő-testület döntéséről. 

 

 

Határidő: azonnal            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy(30.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Bodnár Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

267/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

129/2022. (V.11.)  Kt. határozat 

134/2022. (V.11.)  Kt. határozat 

137/2022. (V.19.)  Kt. határozat 

138/2022. (V.19.)  Kt. határozat 

163/2022. (V.30.)  Kt. határozat 

164/2022. (V.30.)   Kt.  határozat 

176/2022. (VI.16.)  Kt. határozat 

180/2022. (VI.16.)   Kt. határozat 
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190/2022. (VI.30.)  Kt. határozat 

192/2022. (VI.30.)  Kt. határozat 

211/2022. (VII.28.)  Kt. határozat 

212/2022. (VII.28.)  Kt. határozat 

217/2022. (VII.28.)  Kt. határozat 

220/2022. (VII.28.)  Kt. határozat 

222/2022. (VII.28.)  Kt. határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 
 

Tárgy(31.np.): Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című 

TOP-1.1.1-15-SB-2016-00005 azonosítószámú pályázat 4. 

közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy az Iparterületnél egy 4. közbeszerzési eljárás került kiírásra az inkubátor 

csarnokra, illetve a közművesítés, kerítés építés és terület rendezésre. Ezzel kapcsolatosan a 

közbeszerzési eljárás eredetileg július 26-án zárult volna le, viszont kiegészítő tájékoztatások 

érkeztek az ajánlattevőktől, melynek így a végső határideje augusztus 22. volt. Az 1. résznek, 

az inkubátorházra 4 ajánlat érkezett be, a 2.részhez a közművesítésre, kerítésépítésre és terület 

előkészítésre pedig 3 ajánlat. Azonban ezek az ajánlatok, ahogy a bontási jegyzőkönyvben 

láthatóak, nagyon magasak voltak a becsült fedezetforráshoz képest. Egyetlen egy ajánlat 

volt, ami jóval alacsonyabb volt a többihez képest, itt nem került minden költségvetés 

benyújtásra, amit nem lehet hiánypótoltatni, ezért azt az ajánlattevőt érvénytelenné kell 

nyilvánítani. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésben beérkezett ajánlatok a rendelkezésre 

álló fedezetet jóval meghaladják, ezért eredménytelenné szükséges nyilvánítani, és egy újabb 

eljárás kiírására tesz javaslatot.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: Igen 

Balázsi Csilla képviselő: Igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: Igen 

Ráduly Zsolt alpolgármester: Igen 

Szabó Zsolt képviselő: Igen 

Szőke Zoltán polgármester: Igen 

Szurkos Szilvia képviselő: Igen 

Tamás Viktor képviselő: Igen 

Volosinóczki Béla képviselő: Igen 
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 

azonosítószámú pályázat 4. közbeszerzési eljárásának lezárásáról  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

I. Elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát az „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1--2016-00005 azonosítószámú pályázat 

megvalósításához lefolytatott "Inkubátorház építés és közművesítés ipari parkban” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja a Magyar-Parképítő Kft. (4244 Újfehértó, Böszörményi út 

226.) ajánlatát. 

 

II. Megállapítja – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - az „Iparterület 

kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1--2016-00005 azonosítószámú 

pályázat megvalósításához lefolytatott "Inkubátorház építés és közművesítés ipari 

parkban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségét a Kbt. 70. § (1) bekezdésre 

való tekintettel. 

 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy: 

-  a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket,  

-  tegye meg a szükséges intézkedéseket az újabb közbeszerzési eljárás 

lefolytatására. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy(32.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátása érdekében megkötött feladatellátási szerződés 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy mivel a határozat-tervezet az ülést megelőzően került 

kiosztásra a Képviselő-testület részére, amely azt tartalmazza, hogy a Hősök utca 38. szám 

alatti ingatlan kiváltása miatt, ahol dr. Kádár István háziorvos rendelője is van, a Kossuth 

utcai központi orvosi rendelő épületében biztosít egy másik rendelőt doktor úr részére. Az 

egyeztetések még folyamatban vannak doktor úrral, ezzel a határozat meghozatallal a testület 

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy doktor úrral egyeztessen a megfelelő rendelő 

helyiség kiválasztásában, annak érdekében, hogy az mind soktor úr és az Önkormányzat 

számára is megfelelő legyen. 

  

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

269/2022. (IX.29.) Kt. számú 

határozata 

 

        a Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött 

feladatellátási szerződés módosításáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

1. Tekintettel az önkormányzati tulajdonban álló 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38. szám 

alatti ingatlan energiaválság miatti bezárására, dönt arról, hogy az ingatlanban lévő 

Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzetnek a központi orvosi rendelő 

épületében biztosít helyiséget. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzetet ellátó dr. Kádár István háziorvossal 

egyeztessen a megfelelő rendelőhelyiség kiválasztásában, és ennek megfelelően 

készítse elő a feladatellátási szerződés módosítását és terjessze azt a képviselő-testület 

elé. 

 

 

Határidő: azonnal                                          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy : Egyebek 
 

Egyebek napirendi pont alatt kérdés, felvetés nem hangzott el. 

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Szőke Zoltán 

polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
  


