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MEG HÍVÓ
FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐT EST ÜLET E
2016. június 22-é n – SZERDÁN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2011-2016. évi
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
3. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulás 2015. évi tevékenységéről
4. A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására kötött ideiglenes
közszolgáltatási szerződés módosításáról
5. A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-től
megvásárlásra kerülő hulladékgyűjtő edényekről
6. A hulladékszállítási közbeszerzési eljárásra szolgáltatók meghívásáról
7. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 123. sz. alatti ingatlan nem lakások
céljára szolgáló helyiséggé (nonprofit szolgáltató ház) átminősítéséről
8. A Szapáry park (Emlékpark) öntöző rendszerének kiépítéséről
9. A Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek
javítását célzó beruházás támogatásáról
10. Fegyvernek 2542/1 és 2542/3 hrsz. alatti ingatlanok megvásárlásáról
(Malom)
11. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti
szerződésének megkötéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
2. napirendhez:
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Fegyvernek, 2016. június 15.
Tatár László
polgármester

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ü lésére a két
ülés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A két ü lés közötti események:






I.

Június 1-én fogadónapot tartottam.
Június
1-én
és
15-én
Fegyvernek-Ö rménye s
szennyví zberuházással kapcsolatos koop erációra kerü lt sor.
Június 3-án a Tiszamenti Regionáli s Ví zmű vek Zrt. vezetőive l
tárgyalást folytattam a csatornadíj ról, a bekötési díj ról, i lletve
az ü zemeltetési költségről.
Június 7-én a pedagógusokat köszöntöttük Pedagógu snap
alkalmáb ól.
Június 16-án a Fegyvern eki Ti szavi rág Óvoda és Bölcsőd e
nevelési értekezletén vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: május hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
4
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 7
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
24
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás:
2016. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2016. május 31-ig felhaszn.(ügyfelek):
(civil szervezeteknek):

2.811.533,- Ft
1.230.000,- Ft
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ÖSSZESEN:
4.041.533,- Ft
Ebből: szociális segély:
631.300,- Ft
szoc.segély természetben:
275.500,- Ft
kölcsön:
1.905.033,- Ft
Ebből 2016. március 31-ig visszatérült összesen:
443.859,- Ft
_________________________________________________________________
Felhasználható:
2.402.326,- Ft

III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2016. június 15.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2011-2016. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde vezetője elkészítette az intézmény 2011-2016. évi tevékenységéről készült átfogó
beszámolóját.
A beszámoló elkészítéséhez az önkormányzat az összehasonlíthatóság és az esetleges
változások minél pontosabb regisztrálhatósága érdekében szempontsorral segítette az
intézményvezetők tevékenységét.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt írásbeli beszámolót vitassa meg és az
alábbi határozatot hagyja jóvá.
………/2016.(VI. 22.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2011-2016. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde 2011-2016.évi tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy az intézmény működése megfelel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény óvodákra vonatkozó előírásainak
2.) A képviselőtestület elismeri és megköszöni azokat az erőfeszítéseket, melyet az
intézmény vezetője és dolgozói tesznek annak érdekében, hogy a tagintézményekben
változatlanul magas színvonalú munka folyik.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2016. június 15.
Tatár László
polgármester

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.sz .T/Fax:56/481-015

Az intézmény bevételi forrásainak alakulása, a helyi és központi források volumenében és arányaiban, valamint a személyi és dologi kiadások volumenében és arányaiban.

Megnevezés
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
I. Működési bevételek
= Intézményi működési bevételek
-étkezési téritési dij
-egyéb intézményi műk. bevétel
II. Támogatások
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek
IV. Támogatásértékű bevételek
= működési célú tám.értékű bevételek
= Felhalmozási célú tám.értékű bevételek
V. Végl. átvett pénzeszközök
= Működési célú
= Felhalmozási célú
VI. Hitelek
VII. Pénzforgalom nélk. bevételek
= Előző évi pénzmaradv. igénybev.
VIII. Intézményfinanszirozás
- szoc.pol. Támogatás
- ebből önkormányzati kiegészités
- megáll. szerinti korrekció
= támogatás összesen(állami,kistérs.)
= Önk. kiegészítés I.
= Önk. kiegészítés II.
= IPR. Önk. kiemelt. Ei.
= megáll. szerinti korrekció
= Pénzmaradvány elvonás
IX. Hitelek

Megnevezés
KIADÁS ÖSSZESEN:
I. Személyi juttatás
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai
= Külső személyi juttatások
II. Járulékok
III. Dologi kiadások
= Energia kiadások
= Kötött dologi kiadások
= Egyéb működési dologi kiadások
= Vásárolt élelmezés
IV. Végleges Pénzeszköz átadás
= Működési célú
= Felhalmozási célú
V. Egyéb működési célú kiadás
VI. Ellátottak pénzb. Juttatása
= ebből tanulói bérlettérités:
VII. Felhalmozási kiadások
= Felújitás
= Beruházás
VIII. Tartalék
Álláshely

2011
megoszlás
tény
%
1
178003
100,00
8150
4,58
8150
7938
4,46
212
0,12
0
0
0
0
5769
3,24
5769
0
471
0,26
471
0
0
2390
1,34
2390
161223
90,57
23983
23983
0
102433
31389
100
3318
0
0
0

2012
megoszlás
vált. %
tény
%
2012/2011
2
3
183844
100,00
103,28
8846
4,81
108,54
8846
108,54
7647
4,16
96,33
1199
0,65
565,57
0
0
0,00
0
0
0,00
2153
1,17
37,32
2153
37,32
0
0,00
123
0,07
26,11
123
26,11
0
0,00
0
0,00
3263
1,77
136,53
3263
136,53
169459
92,18
105,11
22739
94,81
22739
94,81
0
0,00
104262
101,79
37488
119,43
100
0,00
4870
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

2013
megoszlás
vált. %
tény
%
2013/2012
4
5
177352
100,00
96,47
7883
4,44
89,11
7883
89,11
7147
4,03
93,46
736
0,41
61,38
0
0
0,00
0
0
0,00
893
0,50
41,48
893
41,48
0
0,00
109
0,06
88,62
109
88,62
0
0,00
0
0,00
913
0,51
27,98
913
27,98
167554
94,48
98,88
22379
98,42
22379
98,42
0
0,00
147275
141,25
-2200
-5,87
100
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

2014
megoszlás
vált. %
tény
%
2014/2013
6
7
160430
100,00
90,46
2811
1,75
35,66
2811
35,66
2067
1,29
28,92
744
0,46
101,09
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
100
0,06
91,74
100
91,74
0
0,00
0
0,00
1277
0,80
139,87
1277
139,87
156242
97,39
93,25
0
0,00
0
0,00
0
0,00
133913
90,93
20193
-917,86
100
100,00
2036
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

1.000 Ft-ban.
2015
megoszlás
vált. %
vált. %
tény
%
2015/2014 2015/2011
8
9
10
163383
100,00
101,84
91,79
3737
2,29
132,94
45,85
3737
132,94
45,85
3 313
2,03
160,28
41,74
424
0,26
56,99
200,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
100
0,06
100,00
21,23
100
100,00
21,23
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5892
3,61
461,39
246,53
5892
461,39
246,53
153654
94,05
98,34
95,31
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
142046
106,07
138,67
11508
56,99
36,66
100
100,00
100,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00

2011
megoszlás
tény
%
1
176630
100,00
99965
56,60
97366
55,12
2599
1,47
28082
15,90
47704
27,01
6588
3,73
2340
1,32
7040
3,99
31736
17,97
0
0,00
0
0
658
0,37
0
0,00
0
221
0,13
0
221
0,13
0
0,00
55,75

2012
megoszlás
vált. %
tény
%
előző évhez
2
3
184326
100,00
104,36
105613
57,30
105,65
104577
56,73
107,41
1036
0,56
39,86
27626
14,99
98,38
50309
27,29
105,46
7773
4,22
117,99
3898
2,11
166,58
7080
3,84
100,57
31558
17,12
99,44
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
778
0,42
118,24
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
53,68
96,29

2013
megoszlás
vált. %
tény
%
előző évhez
4
5
176075
100,00
95,52
105238
59,77
99,64
102852
58,41
98,35
2386
1,36
230,31
25115
14,26
90,91
45111
25,62
89,67
5570
3,16
71,66
209
0,12
0,00
9809
5,57
138,55
29523
16,77
93,55
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
611
0,35
78,53
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
58,15
108,33

2014
megoszlás
vált. %
tény
%
előző évhez
6
7
154538
100,00
87,77
109091
70,59
103,66
108379
70,13
105,37
712
0,46
29,84
27413
17,74
109,15
15765
10,20
34,95
4696
3,04
84,31
1649
1,07
789,00
7623
4,93
77,71
1797
1,16
6,09
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
785
0,51
128,48
0
0,00
0,00
0
0,00
1484
0,96
0,00
0
0,00
1484
0,96
0,00
0
0,00
0,00
42,25
72,66

2015
megoszlás
vált. %
vált. %
tény
%
előző évhez 2010/2006
8
9
10
163161
100,00
105,58
92,37
111761
68,50
102,45
111,80
111237
68,18
102,64
114,25
524
0,32
73,60
20,16
30425
18,65
110,99
108,34
14055
8,61
89,15
29,46
4397
2,69
93,63
66,74
200
0,12
12,13
8,55
5856
3,59
76,82
83,18
3602
2,21
200,45
11,35
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5556
3,41
707,77
844,38
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1364
0,84
91,91
617,19
0
0,00
0,00
1364
0,84
91,91
617,19
0
0,00
0,00
0,00
42,25
100,00
75,78

BESZÁMOLÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. június 23-i ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Irányadó jogforrások:
-A munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény
-A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
-A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet.
-A pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus –szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
-A pedagógiai –szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai –szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI- rendelet.
-A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMIrendelet

Tisztelt Képviselőtestület!
Intézményünk 2011. június 23.-án számolt be az azt megelőző 5 év szakmai és gazdálkodási
tevékenységéről.
2011. június 23-i beszámolóban kitűzött célok, feladatok, intézkedések:
Szakmai munkánk színvonalának megtartása, növelése
Az óvodai Fejlesztő programban elért eddigi eredményeink tovább folytatása
A dolgozók ösztönzése szakdiploma megszerzésére
Az óvodák játszó udvarának kialakítása
Szükség esetén a bölcsőde bővítése
Az elmúlt 5 éves időszakban a közoktatás folyamatos, szűnni nem akaró kihívások előtt állt,
mely az intézmények életét, munkáját alapvetően formálta. Az intézménnyel szembeni
elvárások egyre erőteljesebbek lettek. Az intézményvezetői tevékenységemet 2013.
szeptember 1-én kezdtem, a 2011/12, 2012/13-as nevelési évben az előző intézményvezető
irányította az intézményt.

Intézményünk küldetése
A Köznevelési törvény értelmében és az Országos Alapprogrammal összhangban, mint
nevelési intézmény, a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelését végezzük.
Tevékenységünkkel a gyermeki személyiség kibontakoztatását, fejlődését segítjük az életkori
és az egyéni sajátosságok messzemenő figyelembevételével. Célunk, hogy a tudatosan
tervezett és szervezett nevelési helyzetekben való fejlődés eredményeként képessé váljanak
gyermekeink az iskolai tanulásra. A családi nevelés értékeire építünk, a szülőt nevelőtársnak
tekintjük. Fokozottan segítjük a HHH gyermekek szocializációját és aktív részvételét az
1

óvodai közösségformálásban. A nevelés feltételeinek sokszínűségével kívánjuk segíteni a
gyermeket a hozott hátrányok csökkentésében (HHH, SNI), személyre szóló segítőfejlesztő
tevékenységünkkel esélyeit javítjuk. Nevelésünk tevékenységekre épül, melyek során
tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, tudatosan építünk aktivitására és
alkotására, így biztosítjuk a sikerorientált készség- és képességfejlesztést.

Az intézményvezetés feladatai:
°

°
°

°

közös munka, szakszerűség, munkamegosztás és a lehetőség szerinti egyenlő
teherviselés,
a szervezeten belül a felelősi rendszer kidolgozása és dokumentálása,
a döntések meghozatalánál információ biztosítása, a megoldási lehetőségek
mérlegelése, a gyermekek, a szülői szervezet és a fenntartó szükségleteinek,
elvárásainak, a külső partnerek érdekeinek figyelembevételével, a vélemények
kikérésével,
az óvodapedagógusok, a fejlesztő óvodapedagógus és a technikai dolgozók
ellenőrzése évente legalább egy alkalommal a vezető helyettes és a szakmai
munkaközösség vezetők mentorok, bevonásával.

A gazdálkodás jellemzői:
°
°
°

A gazdálkodás területén a szabályok ismeretében ütemezetten történik a feladatvégzés.
A gazdasági jellegű feladatok megoldását korszerű informatikai rendszerek segítik.
Az óvoda az eszköznorma előírásainak részben megfelelően felszerelt intézmény,
ezért kiemelt hangsúlyt kapott öt terület, amelyek az eszközfejlesztés területén: az
állagmegóvás, karbantartás, a játékszerek- és eszközök bővítése, az esztétikus
környezet kialakítása az épületben és az udvaron, mozgásfejlesztést segítő eszközök
beszerzése.
° A beszerzésekre a takarékosság elve jellemző, az eszközfejlesztés az elmúlt évben az
óvodai költségvetésből, a pályázaton nyert összegekből (IPR), szülői támogatással
valósult meg.

Szakmai feladatok ellátása:
°

°
°
°
°

Az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, a
tehetséggondozás a partnerekkel (családsegítő, szakszolgálat) együttműködve valósult
meg.
A 2011. évi Köznevelési törvény hatályba lépése óta számos pedagógiai terület
korszerűsítésre került.
A jogszabályi változásoknak megfelelően módosultak intézményi dokumentumok,
(Szmsz, Házirend, Pedagógiai program, szabályzatok, programok, honlap), az éves
munkatervekben realizálódtak az alapdokumentumok nevelési célkitűzései.
A gyermeklétszám alakulására jellemző, hogy az óvoda kihasználtsága 91%-os. A
gyermekek óvodai jogviszonya jellemzően költözés miatt szűnik meg.
A körzethatárok módosításával megvalósult az óvodák, óvodapedagógusok egyenlő
leterheltsége.
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Személyi feltételeink:
Óvodapedagógus
álláshelyek száma
Dajkai álláshely száma
Pedagógiai asszisztens
álláshely száma
Óvodatitkár álláshely
száma
Egyéb
technikai
munkakört
betöltők
álláshely száma (6 óra)
Intézményvezető
helyettes
szakmai
munkaközösség vezető
Gyermekvédelmi
felelős
Gazdasági ügyintéző
Karbantartó
Egyéb fizikai dolgozó
(részmunkaidő 4 óra)
Csecsemő
és
kisgyermekgondozó

2011-2012 2012-2013

2013-2014 2014-2015

2015-2016

29

28

21

21

20

19

19

11

11

11

0

0

3

3

4

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

6

6

2

2

2

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0

2

2

2

2

2

2

2

2
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2015. nov-ben a bölcsőde a működési engedélyt a személyi feltételek törvényi megfeleltetésével kapta
meg.

A személyi változások (nyugdíjazás, gyes) és a hiányzások (betegség) igen átgondolt
munkaszervezést igényeltek a vezetőktől, a dolgozók részéről pedig rugalmasságot és
elkötelezettséget követeltek.
Több alkalommal néhány hónapon át nem tudtuk betölteni a gyesre menő, ill. táppénzen lévő
dolgozó álláshelyét, így az óvodapedagógusok - egyenlő leterheléssel - folyamatos
helyettesítéssel oldották meg a feladatot.
Két óvodánkban (Központi Óvoda, Szapárfalui Óvoda), ahol egy-egy csoportban összevontan
működnek, egyre nagyobb gondot jelent a délutáni fektetés az alvó gyermekek létszáma miatt,
hiszen a csoportszobák mérete miatt nem tudunk elég ágyat elhelyezni, a szülők az egész
napos ellátást igénylik.
Az óvoda nyitva tartása alatt a gyermekekkel szakképzett óvodapedagógus foglakozott.
2015 január 1. óta a köznevelési törvény szerint nyelvvizsgával nem rendelkező
óvodapedagógus alkalmazása is lehetséges, ezért 4 főt alkalmaztunk gyakornoki
besorolásban. Nekik tovább kell adnunk értékeinket, kialakítani közös szemléletünket, át kell
segítenünk a minősítő eljárás folyamatán.
Jelenleg intézményünk pedagógusai az alábbi szakvizsgával rendelkeznek:
szakvizsga
fő
közoktatás vezető
2
vezető óvodapedagógus
2
nyelv és beszédművelő
1
fejlesztő pedagógus
1
3

gyermektánc oktató
gyógytestnevelő

1
1

Másoddiplomával rendelkezők:
Másoddiploma
fő
Gyógypedagógus,
tanulásban
akadályozott
pedagógiai 1
szakirány, logopédus
Okleveles pedagógiatanár és
okleveles játék és szabadidő- 1
szervező
Minden óvodapedagógusunk a jogszabály által előírt iskolai végzettséggel rendelkezik.

Tárgyi feltételeink:
Óvodáink épületeinek kora többnyire meghaladja a 100 éves kort, amire éveken át kevesebb
anyagi lehetőség állt rendelkezésre. 2013-tól szembetűnő változáson mentek át épületeink.
Az elmúlt 3 évben intézményünk minden csoportszobája, kiszolgáló helyisége megújult. Az
Újtelepi Óvoda folyosója, öltözői, a Körponti Óvoda folyosói, az Annaházi Óvoda konyhája,
a Bölcsőde előszobája, öltözője új burkolatot kapott. Pályázatok eredményeként megújult a
fűtésrendszer az Újtelepi, Központi, Szapárfalui Óvodákban. Nagy átalakulás történt az
Újtelepi Óvoda egy csoportszobájában: megszüntetésre került az elkorhadt beépített szekrény,
melyek lebontása a többi csoportszobában is szükséges.
A csoportszobák és az óvoda belső környezeti feltételeinek javítása fontos feladatunk. A
csoportszobáink otthonosak, esztétikusak. Ezt az állapotot szeretnénk továbbra is megőrizni,
fenntartani. Ez évre sikerült minden óvodában elfogadható bútorzatot biztosítani. A csoportok
játékkészleteit szülői segítséggel, valamint pályázati forrásokból bővítjük évről-évre. Az
eszköznormának való megfelelés a tagóvoda vezetők feladata, felelőssége. Ez évre minden
óvodánk tálaló konyhája megfelel a HACCP szabályzatban előírt követelményeknek. Az
edények minden óvodában folyamatos cserére szorulnak. A fogyóeszközök pótlása
folyamatosa szükséges. Az Önkormányzat által biztosított pénzösszeg mellett nagy
jelentősége van a szülői támogatásoknak is.
Az épületek külsejére is igyekeztünk gondot fordítani: a rozsdás drótkerítéseket három
óvodában esztétikusra cseréltük.
Nagy hangsúlyt fektetünk az eszközeink állagmegóvására, karbantartására.
Az óvodáink udvarai évről-évre gyarapszik egy-egy új játékkal, melyeket igyekszünk
megfeleltetni a legújabb követelményeknek is. A játékok bevizsgálása megtörtént, javításuk
folyamatos.
Minden évben kiemelt hangsúlyt kap öt terület, mely az eszközfejlesztés területén prioritást
élvez:
• állagmegóvás, karbantartás
• a játékszerek- és eszközök bővítése,
• az esztétikus környezet kialakítása épületben, udvaron,
• munka jellegű tevékenységek szervezése
• mozgásfejlesztést elősegítő eszközök
Óvodai költségvetésünk vásárlóértéke évről évre kevesebb, ami ésszerű és átgondolt
felhasználást követel.
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Eszközfejlesztéseink az elmúlt időszakban az alábbi területekre terjedtek ki:
Az óvoda működtetéséhez beszerzett A pedagógiai tevékenységhez
Év
eszközök
beszerzett eszközök
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

-konyhai eszközök
-gyermek bútorok, játéktárolók
-kerti szerszámok
-notebook
-udvari bútorok
-nyomtató
-számítógépasztal
-konyhai eszközök
-szerszámok
-iratmegsemmisítő
-fényképezőgép
-nyomtató
-konyhai bútorok
-Notebook
-gyermek asztalok
-telefonkészülékek
-szekrény
-konyhai eszközök
--konyhaszekrény
-lamináló készlet
-hűtőszekrény
-konyhai szeletelő
-konyhai mérleg
-projektorok
-fűnyíró
-mosogató

-mérleghinta
-fejlesztő játékok
-csúszda
-fejlesztő játékok

- mászótorony
-homokozó váz
-hinták
-fejlesztő játékok
-tornaszerek
-udvari játékok rönkből: vonat,
bástya, hinta

Csúszda
-óvodai fektető

Továbbképzés rendszere
A törvényi szabályozás szerint készítettük el az 5 évre szóló Továbbképzési tervünket, évente
pedig a beiskolázási tervet. A beiskolázási tervbe való jelentkezések elbírálásakor az alábbi
szempontokat vesszük figyelembe.
Elsőbbséget élvez:
időtényező szerint:
• akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez
• több éves, már elkezdett képzésen vesz részt
• akinek a továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte
Téma szerint:
• pedagógiai programunkhoz igazodó képzések
• kiemelt nevelési területekhez kapcsolódó képzések
• integrált nevelő képzések
Az önkormányzat támogatása motiválóan hatott nevelőközösségünkre. Az elmúlt 2 évben 3 fő
szerzett szakdiplomát.
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A továbbképzés többször gondot jelentett a helyettesítés szervezésében, leginkább, ha
egybeesett egyéb hiányzással.
A tervezett képzéseken túl részt kellett vennünk azokon a képzéseken is, melyek a legújabb
szakmai követelmények végrehajtásához elengedhetetlenek voltak (portfólió készítés,
minősítés, belső ellenőrzési rendszer kidolgozása), azonban a továbbképzési programunkba
nem beszámítható.

Gyermekközösség jellemzői

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

330
320
252
242
238

345
337
263
253
246

330
320
252
242
238

330
320
252
242
238

10
12
7
8
5

67
76
52
29
35

207
183
147
52
38

120
113
97
98
78

28
26
15
17
21

Bölcsődei
létszám

Óvodában
maradók

Tanköteles
gyermekek

HH

HHH

SNI

Felvett
gyermekek

Felvételre
jelentkezők

Számított
létszám

OSA
létszám

Év

A gyermekek egy csoportba történő szervezését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről előírása alapján, Helyi Óvodai Programunk, az SZMSZ, valamint a
Minőségirányítási Programban rögzítettek alapján végeztük, figyelembe véve lehetőség
szerint a szülői igényeket is. A csoportelosztásnál a törvény előírásait követjük (max. 25 fő).
Mivel bölcsődei férőhely nincs, sok szülő kényszerül arra, hogy gyermekét már 2,5 éves
korában óvodába írassa. Erre törvényi lehetőség van.
Intézményünkbe a gyermekek különböző képességekkel érkeznek, óvodapedagógusaink
feladata, hogy a hiányosságokat kompenzálják, a tehetségeket pedig gondozzák.
A nehezen szocializálható, tanulási zavarokkal küzdő, érzékszervi vagy mozgássérült,
halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű, elhanyagolt, vagy a kiemelkedő
képességű gyermek speciális ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség esetén megfelelő
szakemberek bevonásával történt a személyiségfejlesztés (pszichológus, gyógypedagógus,
logopédus, mozgásterapeuta, fejlesztő pedagógus, tiflopedagógus, szurdopedagógus)

12
12
12
10
10

A Helyi Óvodai Pedagógiai program megvalósulása
A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
Egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés: a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása nem csak a gyerekekkel
feladatunk, célunkat a szülők szemléletének formálásával érhetjük el. Olyan egészség
megőrző szokások igyekszünk kialakítani, melyek az egészséges környezet, az egészséges
táplálkozás, a rendszeres mozgás iránti igényt megalapozzák. Nagy hangsúlyt fektetünk az
egészségügyi hátrányok csökkentésére, illetve megszüntetésére. Kiemelten a halmozottan
hátrányos helyzetű, rossz körülmények között élő gyermekek esetében.
Érzelmi nevelés és szocializáció
Folyamatosan alakítunk olyan szeretetteljes, nyugodt, harmonikus légkört, melyben a
gyerekek egymást feltétel nélkül elfogadják, a pozitív viselkedésformák kialakításával
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erősödnek a szocializációs képességek (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség,
önállóság, önfegyelem). Ebben a korban kialakulnak a harmonikus társas kapcsolatok,
amelyek magukban foglalják a játszótársi szolidaritást, segítőkészséget, elfogadó magatartást,
együttérzést. Igyekszünk elérni, hogy szociális kompetenciájuk közelítsen a segítő magatartás
fokához.
A hozott hátrányok csökkentését az óvodapedagógusok pozitív énkép alakításával, egyénre
szabott nevelési gyakorlattal valósítják meg.
Értelmi képességek fejlesztése
Fejlesztő munkánkban a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk, amely játékba
ágyazottan, tevékenykedés során erősítünk, alakítjuk a taníthatósághoz szükséges
képességeket (megfigyelőképesség, emlékezet, figyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat).
A korszerű óvodapedagógiai módszereket megismerjük és alkalmazzuk nevelő-, fejlesztő
munkánkban (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás,
kompetencia alapú nevelés, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri
együttműködés módszerei).
A tanulási tevékenységeket az évszakok, néphagyományok, ünnepek témáihoz kötődően
tervezzük.
Kiemelt nevelési feladatunk
Olyan speciális fejlesztő eljárások alkalmazása - szakemberek irányításával – amely által a
sajátos nevelési igényű gyermeket hozzásegítjük hozott hátrányaik csökkentéséhez biztosítjuk
az egyenlő esélyeket az iskolakezdéshez.
Intézményünkben
jelen
vannak
tanulásban
akadályozott,
beszédfogyatékos,
mozgáskorlátozott, súlyosan látássérült gyermekek.
Programunkban az ép és sérült gyermekek együttműködésére építünk.
A korai együttneveléssel megelőzzük a mássággal szembeni elutasítást, előítélet kialakulását a
megélt tapasztalatokon keresztül.
Szolgáltatásaink
Városi szinten az óvodásoknak szervezett rendezvényeken részt vettünk. (színház, zenés
előadások)
Intézményünkben lehetőség van különböző szolgáltatások igénybevételére. Ezek többnyire az
óvodák sajátos arculata szerint eltérnek. Törekszünk úgy megszervezni minden felkínált
szolgáltatást, hogy az alapfeladatunk ellátása ne csorbuljon.
Gyermektánc – néptánc, Ovi-torna, Hitoktatás, Lovaglás (szakember hiány miatt a 2015/16-os
nevelési évben nem működött rendszeresen.) A Szapárfalui Óvoda rendelkezik sószobával,
melyet rendszeresen használnak a csoportok.
Térítéses szolgáltatás: Ismerkedés a vízzel – 5-6-7 évesek vízhez szoktatása, nyári tábor a
nyári óvodai élet idejében szervezve.
Hagyományaink
Lehetőséget adunk arra, hogy a modern világgal ötvöződve tovább éljen a népi kultúra, s a
mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömet és a követendőt.
Beépítjük a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a tagintézmények
számára megőrzésre érdemesek.
Név- és születésnap, Szüret, Mikulás, Karácsony, Farsang, Gyermeknap, Anyák Napja,
Idősek köszöntése (Karácsony, Anyák Napja), Nagycsoportosok búcsúztatása,
Természetmegismerő kirándulás, Szórakoztató jellegű kirándulások.
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Ünnepi alkalmakról különböző keretek között emlékezünk meg az óvodáinkban. A
megemlékezés történhet foglalkozáson alkalmi anyag feldolgozásával, házi és nyilvános
ünnepélyen.
Kapcsolatrendszerünk:
Az óvodai munka megfelelő szintű működése érdekében az
munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel:
• A fenntartóval (Fegyvernek Város Önkormányzat)
• JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsággal
• Iskolával
• Családsegítő Központtal
• Gyámhivatallal
• Védőnői Szolgálattal
• Gyermekorvosokkal
• Művelődési Ház és Könyvtárral

óvoda

állandó

Óvoda – család kapcsolata
Az óvoda és a szülők között kialakított jó és tartalmas kapcsolat további erősítése a
feladatunk, hisz egyre több azoknak a családoknak a száma, akik az óvodát csupán gyermekek
megőrzésére, ill. étkeztetésre használják.
Igyekszünk kihasználni különböző kapcsolattartási formáinkat és a lehetőségeket
továbbfejleszteni:
• A nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, hiteles tájékoztatásra
törekszünk
• Közös rendezvényeket szervezünk a szülők közreműködésével.
• Az óvodák nevelési eredményeit bemutató nyílt napokat szervezünk.
• Az új gyermekeket meglátogatjuk a családokban, otthon.
• Egyéni beszélgetéseket, fogadóórákat tartunk /meghívással/.
• Közös ünnepségeket, közös kirándulásokat, barkácsolásokat, munka délelőttöket,
programokat szervezünk a családokkal.
Gyermekvédelem
A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a csoportok munkájában, mely minden
óvodapedagógusnak kötelessége.
Ezek konkrétan:
A gyermekeket veszélyeztető tényezők megelőzése, feltárása, megszűntetése
Korai beilleszkedési, tanulási nehézségek korrekciója, prevenciója.
Szükség esetén intézkedés kezdeményezése a jegyzőnél, gyámhatóságnál,
gyermekjóléti szolgálat segítségével. Feladata a minden gyermekre kiterjedő figyelem,
a családok helyzetének megfigyelése, támogatása.
A munka koordinálását a Gyermekvédelmi felelős látja el. Az esélyegyenlőség biztosítását
szolgáló feladatokat a Gyermekvédelmi Munkatervben határozzuk meg.
Az innováció támogatása
Óvodáink pedagógusaink támogatják az innováció lehetőségét.
2013-2014-es nevelési év szakmai munkaközösségek az innováció jegyében szerveződtek, így
lehetőségünk nyílt drámapedagógia megismerésére, újszerű mozgásfejlesztési lehetőségeket,
ötleteket gyűjtöttünk, a természeti világnapok egy óvodában megszervezésre kerülnek, a
gyermektánc három éve rendszeresen működik egy tagóvodánkban, német anyanyelvű óvónő
beépíti a gyermekek mindennapjaiba, játékába a német nyelvet.
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Dokumentumainkban átvezetésre került az Integrált Pedagógiai Rendszer.
2015/2016-os nevelési évben létrehoztuk a Belső Ellenőrzési Csoportot, melynek feladata volt
az intézmény önértékelési rendszerének kidolgozása.

Minőségfejlesztés
Az óvodapedagógusok többsége elkötelezett a szakmai munka és az intézményi működés
színvonalának folyamatos fejlesztése iránt.
A Minőségirányítási Program óvodánk stratégiai dokumentuma, amely a helyi
Pedagógiai Program végrehajtását hivatott szolgálni.
A Nemzeti Köznevelési Törvény 2013. szeptember 1.-től hatályon kívül helyezte a
minőségirányítási rendszer működését, ugyanakkor továbbra is előírta az intézmények
számára a minőségi munkavégzést.
A 2013. szeptemberétől életbelépett pedagógusminősítési rendszer és az országos szakmai
ellenőrzések támaszkodnak az intézmények ellenőrzési, teljesítményértékelési- és önértékelési
rendszerének eredményeire, illetve a saját önértékelési rendszerére.
A minősítővizsgán a gyakornoknak, a minősítési eljárás során a pedagógusnak mesterségbeli
tudásáról kell számot adnia. A 2015/16-os tanév számos, jelentős újdonságot hozott az
óvodapedagógusok életébe: megindultak a pedagógiai-szakmai ellenőrzések, és a minősítések
is folytatódtak. Minden pedagógus érintett, ezért különösen fontos a naprakész tájékozódás a
gyakornok, óvodapedagógus, intézményvezető számára.

Bölcsőde
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és
lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, illetve szükség
esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására,
korrigálására.
Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói
munkaviszonyban állnak, továbbá valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni
ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt,
miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek
szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés,
gondozás.
A szülők szívesen élnek az időszakos gyermekfelügyelet lehetőségével.
2014. december 11-i ülésére jeleztem az előterjesztésemben a bölcsőde iránti megnövekedett
szülői igényt.
2014. január 1-jétől a szülő a gyermek egyéves kora után, a gyed illetve a gyes folyósítása
mellett is korlátlan időtartamban végezhet munkát. A minisztériumi állásfoglalás értelmében
felvehető a gyermek bölcsődébe akkor is, ha az anya gyedben részesül.
Ez a lehetőség ösztönözte a szülőket, hogy újra munkába álljanak, aminek alapvető feltétele a
gyermekük biztonságos elhelyezése, szakszerű ellátása.
A bölcsőde bővítésére és az Újtelepi Óvoda felújítására beadott pályázat sikerében bízunk.

A bevételi források alakulása, személyi és dologi kiadásokban bekövetkezett
változások
Az intézmény gazdálkodása teljes mértékben a szakmai feladatok végrehajtását szolgálta,
melyet a szakmai munka bemutatása alátámaszt. Mind a kiadások, mind a bevételek
volumenében jelentős tényező az intézményi társulás 2013. augusztus 31.-i megszűnése.
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A helyi és központi források volumenében és arányaiban valamint a személyi és dologi
kiadások volumenében és arányaiban bekövetkezett változásokat az 1. számú melléklet
tartalmazza.
A működési bevételek változását az élelmezés változása határozza meg. A gyermekélelmezés
bevételeinek és kiadásainak elszámolása 2013-ig volt intézményi feladat, mely 2014. évtől a
költségvetési törvény változása- miatt a Gyermekélelmezési Konyha feladata lett. Ezért az
összes bevételből a részesedési aránya felére csökkent. Gyakorlatilag az élelmezési kiadások
fedezete a szülőktől beszedett étkezési térítési díj (saját bevétel) és a szociálpolitikai
támogatás volt. Az élelmezéshez kapcsolódó szociálpolitikai támogatás a fenti törvényi
változás miatt ki került az intézményi bevételekből, ami magyarázatot ad az
intézményfinanszírozáson belüli önkormányzati kiegészítés arányának csökkenésére az állami
támogatással szemben.
Intézményfinanszírozás megoszlásának alakulása
Megnevezés
állami támogatás
önkormányzati kiegészítés
intézményfinanszírozás összesen

M.e.
%
%
%

2011
65,59
34,41
100

2012
64,4
35,6
100

2013
87,9
12,1
100

2014
87,01
12,99
100

2015
92,45
7,55
100

Az egyéb saját bevétel összege nem számottevő (bölcsődei gondozási díj, ételhulladék
térítés), össz bevételen belül nem éri el az egy százalékot..
Az állami normatíva 34,3%-kal nőtt a 2011. évi társulásban lévő intézmények összes
támogatásához viszonyítva. A szociálpolitikai támogatás csökkenés és az állami támogatás
emelkedésének eredményeként az összes bevétel kb. 30%-át kitevő önkormányzati
kiegészítés harmadára csökkent
A támogatásértékű bevételek és az egyéb átvett pénzeszközök nagysága évenként változó.
Összetevődik alapítványtól kapott összegből, pályázati pénzeszközből, Munkaügyi
Központtól kapott, foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.
A bevételeken belül a pénzmaradvány az évek sorrendjében 1,3 %, 1,8 %, 0,5 %, 0,8 %,
3,6%. A pénzmaradvány nagyságát meghatározták az áthúzódó jellegű kötelezettségek, az
esetleges feladatelmaradás (kevesebb létszám, karbantartás).
A kiadások változásának üteme és nagysága a bevételekkel összhangban volt. A
foglalkoztatottak személyi juttatásain belül a bér változásának van meghatározó szerepe. Az
intézmény dolgozóinak a jogszabályban meghatározott mértékű jövedelmek kerültek
kifizetésre. A bérnövekedés mértéke négy év alatt 14,25 %, ahol a bázis a társulásban
foglalkoztatottak személyi juttatása. Ugyanezt vizsgálva a társulásban résztvevő más
intézmények nélkül 36,8%. Ezen belül pedagógiai munkát segítők bérnövekedése 29,8%, a
pedagógusoké 66,3%. Ez utóbbit a 2013. szeptemberben bevezetett pedagógus bértábla tette
lehetővé. Az óvoda dolgozói közül 2 fő részesül munkaközösség vezetői, 1 fő pedig
gyermekvédelmi pótlékban, az intézményvezető, a bölcsődevezető és a helyettesek (2fő)
vezetői pótlékot kapnak. Egyéb személyi jellegű kiadások a jogszabályokban előirt
kifizetésekből tevődnek össze: óvónők bérlettérítése 86%, pedagógus továbbképzés, jubileumi
jutalmak, étkezési hozzájárulás.
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.
A dologi kiadások növekedési üteme is – mint az összes többi kiadás-nem esetében – a 2013.
évi társulás megszűnésével csökken, továbbá az évenkénti kiadáson belüli részaránya is
kevesebb, amit a bér és járulék arányának növekedése okoz. A dologin belül az energia
kiadások szintén csökkenő tendenciát mutatnak az energiatakarékos gázkazán és a
napkollektorok létesítése következtében. Az intézményüzemeltetési kiadások területén
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továbbra is szükséges a folyamatos odafigyelés mivel az árak emelkednek, de naturálisan
igazolt, hogy nincs pazarlás.
A kötött dologi kiadások mértéke az IPR pályázat szerint alakult (2011, 2012, 2014 években
volt nyertes pályázat, 2015-től megszűnt). A szakmai készletbeszerzések a fentiekben
említésre kerültek.
Beruházásra 2014 és 2015 években került sor az intézményi kiadások közel 1 százalékában.
Főként kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, melyek a mindennapi működéshez
szükségesek (fogas, ételmintás üveg, porszívó, függöny, karnis, létra, vasaló, hajszárító…), de
vettünk bojlereket, udvari játékokat, számítógépet. Megtörtént a rákötés a szennyvízcsatorna
hálózatra.
Az alábbi táblázat az 1 óvodás gyermekre jutó finanszírozást és éves költséget mutatja be
Megnevezés
egy óvodás gyermekre jutó állami
támogatás összege
egy óvodás gyermekre jutó
önkormányzati kiegészítés
összege
egy óvodás gyermekre jutó kiadás
összege

M.e.

2011

2012

2013

2014

2015

eFt/fő

294

306

486

528

589

eFt/fő

172

187

67

72

48

eFt/fő

509

533

575

592

642

Eredmények, távlatok
A Köznevelési Törvény bevezetéséből adódó feladatok, személyi változások a dokumentációk
felülvizsgálata, módosítása, újak bevezetése, a különböző programok változásai, új
programok bevezetése, nehezítették a munkánkat.

2011-2016 évben történt eredmények, kiemelt előremozdulások:
• HOP, SZMSZ, Házirend, Munkaköri leírások, az óvoda szabályzatainak
felülvizsgálata, többszöri módosítása
• Esélyegyenlőségi Programunk elkészítése
• Továbbképzési Tervünk elkészítése
• •Az új szabályzatoknak megfelelően kialakított csoportnapló, személyiséglap, egyéni
fejlesztési terv, mérési lapok.
• Honlap készítése, működtetése
• Korszerűsített ellenőrzési terv készítése
• Ünnepeink, hagyományaink, programjaink megújítása, létrehozása
• Szolgáltatásaink kiépítése, működtetésének megszervezése
• Belső ellenőrzési Csoport létrehozása
• Intézményi önértékelési rendszer kidolgozása
• Továbbképzések támogatása
• Az intézmény törvényes működése
Óvodáink a gyermekek nevelésére és ellátására hivatottak, ők a legfontosabbak számunkra.
Vannak kimagaslóan tehetségesek, átlagosak és kiemelt figyelmet igénylő gyerekek. Nekünk,
óvodapedagógusoknak a feladatunk felismerni és megfelelő módon eljuttatni őket arra a
szintre, hogy óvodás kor végére iskolaéretté váljanak.
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Feladatunk megőrizni hagyományainkat, melyekkel elősegítettük gyermekeink örömét és
boldogságát. Továbbra is kiemelt feladatnak tartjuk az iskolákkal való jó kapcsolat ápolását
Minden gyermeknek lehetővé tesszük a számára legoptimálisabb időpontban való
iskolakezdést. Képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy rendelkezzenek kreativitással,
kudarctűrő képességgel, nyitottsággal, érdeklődéssel, tudásvággyal, és megfelelő
ismeretanyaggal.
Pedagógiai céljaink:
• Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelő működtetése
• Pedagógiai munka színvonalának megtartása, meglévő értékek megóvása
• Szakemberek és pedagógusok segítségével az esélyegyenlőség hátrány kompenzáció
és tehetséggondozás megteremtése
• Intézményi önértékelési rendszer bevezetése
• A minősítéssel kapcsolatos feladatok megoldása
Szervezési célok:
• Stabil nevelőtestület alakítása
• A továbbképzési tervben kitűzött feladatok végrehajtása
• Óvodai dokumentumok folyamatos korrekciója
• Folyamatos a belső önképzés, továbbképzés a nevelőtestület és a pedagógiai munkát
segítőknek egyaránt.
• Óvodáink udvarainak felszerelése
Jelentős szakmai kihívások sora előtt állunk, amelynek megvalósítása egy hosszú folyamat.
Nem könnyű feladat, ugyanakkor a fejlődés lehetőségét is magába hordozza.
Óvodánknak folyamatosan fejlesztenie, javítania kell saját működését, hogy sikerrel tudjon
alkalmazkodni a változó kihívásokra.

Fegyvernek, 2016. június 14.
Balogh Mihályné
Intézményvezető
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Fegyvernek Város polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

BESZÁMOLÓ
Fegyvernek Város Képviselő-testületének 2016. június 22-ei ülésére a Csorba Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. július 1-jével jött létre a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján, mint
jogi személyiségű társulás.
Alapító tagjai: Fegyvernek Város;
Örményes Község;
Kuncsorba Község.
A társulás fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnak,
amelynek alapfeladata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 57. § (1) bekezdés szerinti szociális alapszolgáltatások biztosítása, FegyvernekÖrményes-Kuncsorba településeken.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 12. c) pontja
alapján a polgármesterek saját testületük előtt évente egy alkalommal beszámolnak a társulás
tevékenységéről.
A társulás székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., a döntéshozó szerve a
Társulási Tanács. A társulás adminisztrációs és egyéb feladatait Fegyvernek Polgármesteri
Hivatala látja el. A társulást érintő normatív támogatást Fegyvernek Önkormányzata
(Polgármesteri Hivatal) igényli, melyet a társulás számlájára utal 2 banki napon belül, ezt a
társulás, szintén 2 banki napon belül, továbbutalja az intézménynek.
A Társulási Tanács 2015-ben 6 alkalommal ülésezett, az alábbi időpontokban:
2015. február 6.
1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tervkoncepcióit.
2) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetéseit.
3) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai
(intézkedési) tervét.
4) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
költségvetését.
2015. április 29.
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1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetési beszámolóit
és jóváhagyta a maradvány elszámolást.
2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetéseit.
3) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi
ellenőrzési beszámolóját.
2015. június 23.
1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi
költségvetését.
2) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014-es évéről
készült szakmai beszámolóját a szakmai tevékenységekről.
3) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi
Szakmai Programját.
2015. augusztus 26.
1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról készült beszámolóit.
2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetéseit.
2015. október 30.
1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetéseinek I-III. negyedéves
végrehajtásairól készült beszámolóit.
2) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi tervkoncepcióit.
3) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
munkatervét.
4) Felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak 2016. január
1-től hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítását.
2015. december 21.
1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetéseit.
2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító
Okiratát.
3) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi
belsőellenőrzési tervét.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás működése a beszámolási
időszakban zavartalanul működött, a működés során megoldhatatlan probléma nem adódott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
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………/2016.(VI.22.) számú

határozati javaslat:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolója a 2015. évi
tevékenységéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről készült beszámolóját
elfogadja.
Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ dr. Pető Zoltán jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2016. június 10.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, elszállítására kötött ideiglenes közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat képviselő testülete a 55/2016.(IV.28.) sz. önkormányzati
határozatával jóváhagyta a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel
kötendő ideiglenes közszolgáltatási szerződést és felhatalmazta a Polgármestert a
közbeszerzési eljárás megindítására. A közbeszerzési eljárás megindításáról szóló hirdetmény
megjelentetésre került a Közbeszerzési Hatóság honlapján.
Az eljárás elhúzódása miatt valószínű, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül nem lehet az
eljárást érvényesen és eredményesen lezárni ezért indokolt az ideiglenes szerződés
módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjék.
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, elszállítására kötött ideiglenes közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Fegyvernek
Város Önkormányzata és a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
között létrejött ideiglenes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés a melléklet
szerint módosuljon.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője
Fegyvernek, 2016. június 14.
Tatár László
polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK
GYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA
I. sz. módosítás
amely létrejött egyrészről
Fegyvernek Város Önkormányzata
cím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u 171.
adószám: 15736534-2-16
bankszámlaszám: 11745066-15409993
Statisztikai számjel: 15736534-8411-321-16
képviseli: Tatár László polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),
más részről
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft
cím: 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.
cégjegyzékszám: 16-09-006169
adószám: 12533868-2-16
KÜJ szám: 100421466, KTJ: 101105157
bankszámlaszám: 11745066-20018418
Statisztikai számjel: 12533868-3811-113-16
képviseli: Róth Ervin ügyvezető
(továbbiakban: Szolgáltató),
minősítési osztály: B/II
OKTF-KP/12122-8/2015
együttes említésük esetén Szerződő Felek között 2016. április 29-én létrejött megállapodás az
alábbiak szerint módosul:
A Szerződés 4. pontjában lévő szöveg az alábbira módosul:
Jelen szerződést a Szerződő Felek határozott időre:
2016. május1. napjától az érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás befejezéséig kötik.
A szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést a Szerződő Felek, mint akaratokkal mindenben megegyezőt írják alá.

Fegyvernek, 2016. június 23.

------------------------------------------------Róth Ervin ügyvezető
Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-től megvásárlásra kerülő
hulladékgyűjtő edényekről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint mindannyiunk előtt ismert a jogszabályi változások következtében városunkban meg
kellett szüntetni a zsákos kommunális hulladékgyűjtés lehetőségét. A jogszabályi
rendelkezések szerint minden háztartástól a szolgáltatónak gyűjtő edényből kell elszállítani az
összegyűjtött kommunális hulladékot.
A lakosság terheinek csökkentése érdekében 1100 darab használt, jó állapotú gyűjtő edényt
szereznénk be és ezeket ingyenesen osztanánk ki azon lakosok között, akik korábban zsákos
szerződéssel rendelkeztek. Ezek az edények körülbelül a piaci ár feléért kerülnek beszerzésre.
Az is előny Önkormányzatunk számára, hogy ebben a konstrukcióban nem egy összegben
kell az ellenértékét kifizetni, hanem részletekben több költségvetési évre elosztva.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-től megvásárlásra kerülő
hulladékgyűjtő edényekről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint
elfogadja az adás-vételi szerződést.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a megállapodás aláírására.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az első
részlet kifizetésére a 2016-os költségvetése terhére. A többi részlet megfizetésére
szolgáló fedezetet az adott év költségvetésének a terhére vállalja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője
Fegyvernek, 2016. június 15.

Tatár László
polgármester
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melléklet
Adásvételi szerződés
amely létrejött
egyrészt
név:
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
székhely:
5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.
cégjegyzékszám: 16-09-006169
adószám:
12533868-2-16
bankszámlasz.:11745066-20018418
KÜJ szám:
100421466,
KTJ:
101105157
Statisztikai számjel: 12533868-3811-113-16
képviseli:
Róth Ervin ügyvezető
mint Eladó (továbbiakban: Eladó)
másrészt
név:
Fegyvernek Város Önkormányzata
székhely:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
adószám:
15736534-2-16
bankszámlasz.:11745066-15409993
képviseli:
Tatár László polgármester
mint Vevő (továbbiakban: Vevő),

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1./

Az Eladó eladja a kizárólagos tulajdonában álló 1100 darab 120 literes, szabványos
kivitelű, használt, kifogástalan állapotú hulladék gyűjtőedényt a vevő telephelyére
szállítva.

2./

A Vevő megveszi az első pontban megjelölt ingóságokat.

3./

Az Eladó az ingóság per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.

4./

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tulajdonát képező edényeket
3.850-Ft+áfa azaz háromezer-nyolcszázötven forint +áfa/darab vételár megfizetése
ellenében adja el a Vevőnek, aki azt megtekintett és megvizsgált állapotban a fenti
vételárért megvásárolja.
A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vevő négy egyenlő részletben fizeti ki a
vétel árat. A vételár első részletét, 1.058.750 Ft+ áfa az edények átadása után, számla
ellenében 15 napos fizetési határidővel fizeti meg az Eladónak. A második részletet
1.058.750 Ft + az alapkamat + 5 % + áfát a Vevő a szerződés aláírásától számított egy
év múlva, számla ellenében 15 napos fizetési határidővel köteles az Eladónak
megfizetni. A harmadik részletet 1.058.750 Ft + az alapkamat + 5 % + áfa, a Vevő a
szerződés aláírásától számított két év múlva, számla ellenében 15 napos fizetési
határidővel köteles az Eladónak megfizetni. A negyedik részletet 1.058.750 Ft + az
alapkamat + 5 %+ áfa a Vevő a szerződés aláírásától számított két év múlva, számla
ellenében 15 napos fizetési határidővel köteles az Eladónak megfizetni.
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5./

A Vevő az edények átvételétől kezdődően viseli annak terheit, ebben az időpontban
száll át a kárveszély viselése is. Tulajdonába a vételár teljes kiegyenlítése után
kerülnek a gyűjtő edények.

6./

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben. a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7./

E szerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: Fegyvernek, 2016. június 23. napján.

…………………………………
Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.
Megbízó
képviseli: Róth Ervin

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………………

…………………………………
Fegyvernek Város Önkormányzata
Megbízott
képviseli: Tatár László

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………………

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június
hulladékszállítási közbeszerzési eljárásra szolgáltatók meghívásáról

22-ei

ülésére

a

Tisztelt képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 106/2015.(VIII.27.) sz. önkormányzati
határozatában döntött hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásáról szóló közbeszerzési eljárás
megindításáról. A kapott felhatalmazás alapján az eljárás megindításáról szóló hirdetmény
megjelentetésre került, amire a szolnoki NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. jelezte indulási
szándékát.
A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az ajánlatkérő köteles legalább 3 gazdasági szereplőnek
megküldeni az eljárást megindító felhívást, köztük mindazoknak az ajánlatkérőknek is, akik indulási
szándékukat jelezték.
Javaslom a bejelentkezett közszolgáltató mellé még meghívni a Törökszentmiklósi Kommunális
Nonprofit Kft-t, (5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc u, 12.) valamint a Nagykőrösi KOVA-KOM
Nonprofit ZRT-t (2750 Nagykőrös, Lőrinc Pap utca 3.).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
………./2016.(VI.22.) sz

határozati javaslat:

A hulladékszállítási közbeszerzési eljárásra szolgáltatók meghívásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuncsorba és Örményes községekkel
közösen lefolytatandó hulladékszállító közszolgáltató kiválasztását célzó közbeszerzési
eljárásba az eljárást megindító felhívást a bejelentkezett közszolgáltató mellett még a
Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Kft. (5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc u.
12.) valamint a Nagykőrösi KOVA-KOM Nonprofit Zrt. (2750 Nagykőrös, Lőrinc Pap utca
3.) közszolgáltatóknak kívánja megküldeni.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá intézkedjen a
közbeszerzési eljárás további lépéseinek megtételéről utólagos beszámolási kötelezettség
mellett.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője
Fegyvernek, 2016. június 15.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 123. sz. alatti ingatlan nem lakások céljára szolgáló helyiséggé (nonprofit
szolgáltató ház) átminősítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről
szóló 30/1993. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (12) bekezdésében biztosított jogkörében a
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 123. sz. alatti önkormányzati ingatlant nem lakás céljára szolgáló
helyiséggé (nonprofit szolgáltató ház) minősítse át.
Fegyvernek Város Önkormányzata a képviselőtestület korábbi döntésével összhangban pályázatot
kíván benyújtani 2016 évben TOP-2.1.2-15 „zöld város” pályázati felhívásra. A fejlesztés tartalmazza
a Szent Erzsébet út 123. szám alatti ingatlan felújítását, melyből nonprofit szolgáltatóház kerül
kialakításra.
A fejlesztést lakáscélú ingatlanon megvalósítani nem lehet, ezért szükséges a lakás cél megszűntetése.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és dönteni szíveskedjenek.
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 123. sz. alatti ingatlan nem lakások céljára szolgáló helyiséggé
(nonprofit szolgáltató ház) átminősítése
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 123. sz.
alatti ingatlant nem lakás céljáró szolgáló helyiséggé (nonprofit szolgáltató ház) átminősíti.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető.

Fegyvernek, 2016. június 08.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a Szapáry park (Emlékpark) öntöző rendszerének kiépítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014 – 2015 években valósította meg a Szapáry park fejlesztését és alakította ki a Történelmi emlékparkot.
A fenntartási időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a parkban létrehozott fejlesztés, telepített zöld növényzet folyamatos öntözés és tápanyag utánpótlás nélkül nem tartható fent.
A park jelenleg – a folyamatos erőfeszítések ellenére – elhanyagolt, gondozatlan képet mutat,
melynek oka a precíz öntözés hiánya. A probléma megoldására egy automata öntözőrendszer
telepítése jelent megoldást.
Az öntöző rendszer kiépítésének bekerülési költsége bruttó 2.727.703 Ft. A bekerülési költség
forrása a Fegyvernek Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény által végzett vállalkozói tevékenység bevétele.
Az Önkormányzat részéről plusz költségvetési forrást a fejlesztés nem igényel.
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
............./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

Szapáry park (Emlékpark) öntöző rendszerének kiépítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért automata öntözőrendszer kiépítésével a Szapáry parkban (Történelmi emlékpark).
2.) Az öntözőrendszer kiépítésének tervezett összköltsége bruttó: 2.727.703 Ft, melyet az
önkormányzat költségvetésének legközelebbi módosításában szerepeltetni kell.
3.) A Képviselőtestület megbízza a Polgármestert a kivitelező kiválasztásával és a szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán, jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető.
Fegyvernek, 2016. június 3.
Tatár László
polgármester
Készítette: Nardai D.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek javítását célzó
beruházás támogatásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek Községi Sportegyesület 2015. évben sikerrel pályázott értéknövelő beruházást
a sportpálya területén a vállalkozások társasági adójából látványsportokra fordítható alapból.
A fejlesztés részeként beszerzésre kerül két darab 12 személyes fedett cserepad, valamint
kiépítésre kerül egy automata öntözőberendezés.
A fejlesztés bruttó költsége 6.488 eFt. Ebből a TAO támogatás 4.541,6 eFt. Az önerőt az
önkormányzatnak kell hozzá biztosítani, ami 1.946 eFt támogatást jelent a sportkör számára.
Az önkormányzat a saját erő biztosítását a 2016. évi költségvetési tartalék terhére tudja
biztosítani.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……../2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek javítását célzó
beruházás támogatásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy
Fegyvernek Községi Sportegyesület a 107/2011.(VI.30.) Korm.rendelet alapján
nyújtott támogatásból automata öntözőberendezés kiépítését és kettő darab 12
személyes cserepad beszerzését valósítsa meg az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Fegyvernek Sportpálya (hrsz: 2613) területén. A beruházás
tervezett összköltsége bruttó 6.488 eFt, melyből TAO támogatás 4.541,6 eFt.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2016.
évi költségvetés tartalékának terhére bruttó 1.946 eFt összegben az 1.) pontban
szereplő fejlesztések önerejére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Szabó Ferenc SE elnöke
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2016. június 3.
Tatár László
Polgármester
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Fegyvernek 2542/1 és 2542/3 hrsz. alatti ingatlanok megvásárlásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Németh István 2015. november 10–én kérte a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a
Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. szám alatti 2542/1 hrsz-ú gőz- és hengermalom épületről a
helyi műemlék védelmet törölje, valamint felajánlotta az ingatlant megvásárlásra.
A Képviselőtestület a 138/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozatában elutasította a
kérelmét. Németh István továbbra is értékesíteni kívánja a 2542/1 hrsz–ú (malom épület: 284
m2, telek: 2961 m2) és a szintén tulajdonában álló 2542/3 hrsz–ú (telek: 684 m2) ingatlant az
Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanokat felértékeltette.
A 2542/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával lehetővé válik a malom épületének és
környezetének pályázati úton történő hasznosítása (TOP-2.1.1-15 Barnamezős beruházások).
A 2542/3 hrsz-ú ingatlannal a konyha épülethez tartozó ingatlan kialakítás valósulhat meg,
melyekkel az épület beépíthetősége növekszik, a hosszú távú fejlesztési tervek alapján
hűtőház kialakítása történhet meg.
Az ingatlanok kialkudott és értékbecsléssel igazolt összes vételára bruttó 8.100.000 Ft az
alábbiak szerint:
2542/1 hrsz – ú (malom épület: 284 m2, telek: 2961 m2) 7.200.000 Ft,
2542/3 hrsz – ú (telek: 684 m2) 900.000
A vételár számlapénz és ingatlancseréből kerül kiegyenlítésre, az alábbiak szerint:
Számlapénz 4.000.000 Ft
4.100.000 Ft értékben a Fegyvernek Város Önkormányzat tulajdonában álló 5231
Fegyvernek, Hársfa utca 13. I/2 számú 2544/6/A/4 hrsz - ú (74 m2) ingatlan fedezi.
Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és dönteni
szíveskedjenek.
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek 2542/1 és 2542/3 hrsz. alatti ingatlanok megvásárlásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megvásárolja a Fegyvernek
2542/1 hrsz-ú 2961 m2 nagyságú kivett malom megnevezésű ingatlant összesen
bruttó: 7.200.000 - Ft-ért és a 2542/3 hrsz-ú 684 m2 nagyságú kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant összesen bruttó: 900.000-Ft-ért Németh István 5233
Tiszagyenda, Alkotmány út 47. szám alatti lakostól.
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2.) A vételár számlapénz és ingatlancseréből kerül kiegyenlítésre, az alábbiak szerint:
számlapénz 4.000.000 Ft és 4.100.000 Ft értékben kerül beszámításra a Fegyvernek
Város Önkormányzat tulajdonában álló 5231 Fegyvernek, Hársfa utca 13. I/2 számú
2544/6/A/4 hrsz-ú (74 m2) ingatlan.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 4.000.000 Ft készpénzt 2016.
évi költségvetése terhére biztosítja és hozzájárul a tulajdonában lévő Hársfa úti ingatlan 4.100.000 Ft-os áron történő beszámításához a vételárba.
4. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
6. Németh István 5233 Tiszagyenda, Alkotmány út 47.

Fegyvernek, 2016. június 15.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti szerződés
megkötéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes a Tisztelt Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti 1/c. bérleményt a
„Szapárfalu Gazdakör” (képviseli Bencze Sándor egyesületi elnök) bérli 2016. június 30-ig. A
bérleti szerződés meghosszabbítását kérik a helyiségre műanyag flakon, alumínium doboz és
papír begyűjtése céljából.
A közüzemi számlákat továbbra is fizetik.
Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2016. július 01-től 1 éves időtartamra történő
bérbeadását.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az
önkormányzat képviselő testülete közérdekből dönt a bérbeadásról.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti szerződés
meghosszabbításáról.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
9/1999.(V.6.) rendelet 2. §. a) pontja alapján a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c. sz. alatti
helyiséget közérdekből bérbe adja a Szapárfalu Gazdakör – egyesületi elnöke Bencze
Sándor - részére 2016. július 1-től 2017. június 30-ig, 500.-Ft + ÁFA/ hó bérleti díj
ellenében.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2016. június 14.
Készítette: Csaba Gáborné

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel között
létrejött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről,
valamint Fegyvernek Város Önkormányzata a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
között a közműves ivóvíz, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra kötött bérletiüzemeltetési szerződések megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tiszamenti Reginális Vízművek Zrt-vel történt folyamatos egyeztetések eredményeként
felmerült annak a lehetősége, hogy az Önkormányzatunk által korábban megkötött
vagyonkezelési szerződést szüntessük meg és helyette kössünk bérleti-üzemeltetési szerződést
az ivóvíz és a szennyvízhálózat üzemeltetésére.
Az egyeztetések eredményeként a TRV Zrt. megküldte részünkre a szerződések tervezeteit,
melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek.
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint egyetért a
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között
2012. június 29-én létrejött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetésével.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Fegyvernek, 2016. június 21.
Tatár László
polgármester

………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között a
közműves ivóvíz, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra kötött bérleti-üzemeltetési
szerződések megkötéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1. sz. melléklet szerint
jóváhagyja a Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. között a közműves ivóvíz szolgáltatásra kötött bérleti-üzemeltetési szerződést.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 2. sz. melléklet szerint
jóváhagyja a Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. között a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra kötött bérletiüzemeltetési szerződést.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a szerződések aláírására.
Erről értesül:
3.) Tatár László polgármester
4.) dr. Pető Zoltán jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
7.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Fegyvernek, 2016. június 21.
Tatár László
polgármester

B É R L E T I -Ü ZE M E L T E T É SI S Z E R ZŐ D É S
K Ö ZM Ű V E S S ZE N N Y V Í ZE L V E ZE T É S É S T I S ZT Í T Á S
S ZO L G Á L T A T Á S R A
amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171., adószáma: 15736534-2-16, bankszámlaszáma: 11745066-15409993,
képviseletében eljár: Tatár László polgármester), mint ellátásért felelős (a továbbiakban:
átadó),
másrészről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558, adószáma:
11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviseletében eljár: Hajdú
Gábor vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, (a továbbiakban: átvevő) között, a mai
napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott
gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek
alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadó működési engedélyének
területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a
közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.
2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják
továbbá, hogy Átadó tulajdonát képezi Átvevő által kibocsátott 1 db 10.000.- Ft névértékű
törzsrészvény.
Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg.
3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadó a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján köteles
gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek elvezetéséről és
tisztításáról.
4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadó kizárólagos tulajdonát,
törzsvagyonát képező vízi közmű rendszerek működtetése (üzemeltetése, fenntartása), a
szennyvíz szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen
szerződést, melynek keretében Átadó a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a
jövőben létrejövő víziközmű elemeket is, Átvevő részére átengedi.
5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési
szerződés keretei között az Átadó használatra átadja, Átvevő üzemeltetés céljából használatra
átveszi az 1-2. számú mellékletekben részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok
alkotórészeit és tartozékait.
6. Átvevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság,
amely a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás
alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás
megindítását sem.
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7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a
Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
12.§ (2) bekezdés f) pont rendelkezései alapján kötik meg.
8. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemetetési jogviszonnyal
kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.
II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.

Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1.

Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:

Az Átadó, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában
meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára
történő hasznosítása.
1.2. A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi hatálya:
Átadó közigazgatási területe.
1.3. Jelen szerződést a felek 2016. július 01. napjától 2031. június 30. napjáig terjedő 15
éves határozott időtartamra kötik.
1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az egyaránt a jelen szerződés tárgyát képező
üzemeltetés körébe eső, rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes megjelölését 1. számú
mellékletként, rendszer független víziközmű-elemek részletes megjelölését 2. számú
mellékletként jelen szerződéshez csatolják.
1.5. A jelen szerződés tárgyát képező, 1. számú mellékletben írt rendszerfüggő víziközműelemeket, a 2. számú mellékletben írt rendszer független víziközmű-elemeket, alkotórészeiket
és tartozékaikat az Átadó, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt kezdő napjáig
köteles - rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban - az Átvevő birtokába
adni. A birtokba adásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
1.6. A birtokba adást megelőzően a jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő
víziközmű-elemek tárgyában a felek részletes műszaki állapotfelmérést végeznek, melynek
megállapításait közösen írásban rögzítik. Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba
adási jegyzőkönyv a jelen szerződés 3. és 4. számú mellékletét képezi.
Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban
hivatkozott víziközmű-elemek üzemeltetésre történő átvételét.
1.7. Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2016. július 01. napja, az Átvevő az
üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles megkezdeni.
A víziközmű-szolgáltatás Átvevő által történő megkezdésének kezdőnapja: megegyezik az
üzemeletetési tevékenység megkezdésének napjával.
2.

A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértéke.
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2.1.
Az Átadó az 1. számú mellékletben részletesen megjelölt rendszerfüggő víziközműelemeket és a 2. számú mellékletben megjelölt rendszer független víziközmű elemeket
használati díj ellenében adja át üzemeltetésre. A rendszerfüggő és rendszer független
víziközmű-elemek (továbbiakban: vízi-közmű elemek) használati díját jelen szerződésben
szabályozzák a felek.
Átadó a víziközmű-elemeket az Átvevő használatába adja, az Átvevő azokat használatba
veszi és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Az Átvevő köteles a
víziközmű-elemeket leltár szerint használatra átvenni, és a jó gazda gondosságával állagukat
megőrizni.
A víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a használati díjban jelenik meg.
2.2. A felek tudomással bírnak arról, hogy a Vksztv. értelmében a rendszerfüggő és rendszer
független elemek használati díját a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Elnöke
rendeletben állapítja meg.
A használati díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak
szerint forgalmi adó terheli.
Az Átadó a használati díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközműfejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel
összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.
2.3.

A II./2.2. pontban írt használati díj megfizetésének módja és esedékessége:

Az Átadó a tárgyévben esedékes használati díjról – az esetlegesen kibocsátott előlegszámlák
alapján – ÁFA-s számlát állít ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldi
Átvevő részére.
A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével
egyezik meg.
A II./2.2. pontban meghatározott használati díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31-ig
írásban elszámol Átadó részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst
terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.
A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának
megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e)
alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a II./2.2.
pontban megjelölt használati díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
beszámítani.
Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő használati díjat az elszámolást követő 30 naptári
napon belül számla ellenében köteles átutalni az Átadó részére.
3. Átadó által készítetett jelen szerződés tárgyát képező az 1. számú mellékletekben
részletesen meghatározott rendszerfüggő víziközmű-elemek és a 2. számú mellékletben
meghatározott rendszer független víziközmű elemek (vagyonelemek) vonatkozásában
elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.
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III. AZ ÁTVEVŐ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI
1.

Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

Átadó a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeltetési feladatok magas színvonalú
ellátásával bízza meg Átvevőt, az alábbiak szerint:
- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek
elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének
határáig.
2. Az üzemeltetés során Átvevő az üzemeltetés teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a
közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt - szakmai és személyi
feltételeinek biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos
jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően köteles a létesítményeket
üzemeltetni, a tevékenysége gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges
vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és
ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályban fenntartani. Köteles a tárgyi létesítményt
üzemeltetni és ezzel az Átadó ellátási kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a
hatósági előírásoknak megfelelő víz- és csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a
gazdálkodó és társadalmi szervezetek stb.) részére.
3.

Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.

3.1.

Átadó kötelezettségei:
a) a közüzemi szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevő
számára szükséges információk és adatok megfelelő időben történő
szolgáltatása,
b) a közüzemi szolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb
víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
c) a településen működtetett különböző közüzemi szolgáltatások
összehangolásának elősegítése,
d) kizárólagos jog biztosítása az átvevő részére az önkormányzati tulajdonban
lévő, - és az üzemeltetés ellátásához szükséges - vagyontárgyak
használatára, és hasznosítására, a jelen szerződés II./1.3. pontjában írt
időtartam alatt,
e) a vízi-közművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb
használati jogi megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek
viselése,
f) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a használati díj
összegét meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz
felújítás, e kötelezettségeket az Átadó saját költségén köteles elvégezni,
illetve elvégeztetni,
g) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és
fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés
biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen köteles egyeztetni, és a
beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét köteles
biztosítani,
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h) a szerződés tárgyát képező vízi-közművek hibajelleggel, váratlanul
felmerülő - a számvitelről szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.)
rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – az
Átvevő által elvégzett beavatkozások indokolt költségeinek Átvevő részére
történő megtérítése,
i) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező
létesítményekben és átadott tartozékaiban keletkező indokolt selejtezési
eljárásokat elvégezni,
j) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező üzemeltetés
időtartama
alatt
elhasználódott,
korszerűtlenné,
felhasználásra
alkalmatlanná vált eszközöket forgalomból kivonni, selejtezni,
k) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyonbiztosításáról köteles
gondoskodni.
3.2.

Átvevő általános kötelezettségei az üzemeltetéssel kapcsolatban:

3.2.1. Átvevő köteles
a) a III/ 1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos és teljes körű
ellátására,
b) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására,
valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,
c) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos, biztonságos
teljesítésére,
d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében
a hibajelleggel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bekezdésében
meghatározott – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások
körében elszámolható – beavatkozások Átadó utólagos költségviselése
mellett történő elvégzésére,
e) a jelen pont d) alpontjában írtakon túlmenően a Vksztv. 30. § (2)
bekezdésében meghatározott felújítás körébe tartozó bármely olyan
indokolt beavatkozás elvégzésére, amely elmaradása az ellátás biztonságát
veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget,
f) a tervezett és havária (üzemzavar) jellegű üzemszünetek esetén a
mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni,
g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő
számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú,
kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy
gazdaságosan nem javítható, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését
kezdeményezi Átadónál a II/2.2. pontban írt használati díj terhére;
h) a munkavédelmi, tűzvédelmi és a tevékenysége során a mindenkori
környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani,
i) a felhasználókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a
hatályos 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően,
a szolgáltatás díját számlázni és a díjat beszedni,
j) a szolgáltatás alapvető szabályait Üzletszabályzatban rögzíteni,
k) Átvevő jogosult a felhasználók személyes adatait kezelni, és az
adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
céljából adatfeldolgozó közreműködését igénybe venni,
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l) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének
felismerését követően az Átadót haladéktalanul tájékoztatni,
m) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz
kacsolódó felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a
jelen szerződés tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az
Átadó részére bemutatni,
n) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban
valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek,
berendezések) keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az Átadó felé
jelezni, a selejtezést a tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és
augusztus 10-ig kezdeményezni.
3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az
ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését
követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadó részére tételes költségelszámolást
benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadó a költségelszámolás és
igazolás átvételét követő 15 napon belül terjesztheti elő kifogásait írásban Átvevő részére.
Amennyiben Átadó a megjelölt határidőben a kifogásait nem terjeszti elő, úgy a felek a
költségelszámolást Átadó által elfogadottnak tekintik.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadó által előterjesztett kifogások
átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem
egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös
eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt
beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében
határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül
igényét az Átadó székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel
szemben.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra
nézve kötelezően ismerik el.
3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az Átadó
által kötött hírközlési, internet-szórási, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további
üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó használati díj az Átadót illeti meg.
3.2.1.3. Az Átvevő víziközmű-fejlesztést a jelen szerződés tárgyát képező közműveken – a
III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközműüzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhet.
3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését
követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira, valamint a
működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó
leltározás az Átadó mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek
együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadó az Átvevőt írásban tájékoztatja,
a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátja.
3.2.1.5. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása
miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadó részére.
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3.2.2. Átvevő a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elősegítése érdekében különösen az
alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati
jogszabályok betartásával.
3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi
szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:
a) megkötése
b) nyilvántartása
c) módosítása
d) megszüntetése
e) szüneteltetése
3.2.2.2. Az Átvevő kötelezettséget vállal ügyfélszolgálati iroda működtetésére Átvevő
üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül
különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

felhasználók adatainak kezelése
közüzemi számlák készítése
ügyfelek tájékoztatása
részletfizetési- és engedményezési megállapodások kötése
ügyfélbejelentések kezelése
ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
számlareklamációk kezelése
személyes- és telefonos ügyfélszolgálat működtetése
internetes honlap működtetése

3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadóval a következő évre
előirányzott üzemeltetői feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év 11. hónapjának 15.
napjáig.
3.3.
-

Átvevő ágazat-specifikus kötelezettségei
a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése
és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések
kezelésének részletes szabályai szerint.

3.4. Az Átvevő jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjat szedni. A
megállapított víziközmű-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevő jogi eszközök
igénybevételére is jogosult.
A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek
megfelelően az árhatósági jogkör gyakorlója (miniszter) által megállapított mértékű és
szerkezetű kéttényezős díj.
Az Átvevő a szolgáltatási díjak megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős
miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig – a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően
köteles eljárni. Ezt követően a Vksztv. 65.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hatósági díját a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a
víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
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Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell
felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses
jogviszonyban áll az üzemeltetővel.
A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.
3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:
Részben vagy egészben mentesül az átvevő az üzemeltetetési kötelezettség teljesítése alól,
- ha elháríthatatlan külső ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését
korlátozza, vagy kizárja.
4.

Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele.

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a jelen szerződésben részletezett
üzemeltetés ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére jogosult.
4.2. Az Átvevő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevő úgy felel, mintha saját
maga teljesített volna.
4.3. Átvevő az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel
tartozik.
IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1.

A szerződés megszűnése és megszüntetése

1.1. Jelen szerződést a felek írásba foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel
megszüntethetik.
1.2.
Az Átadó a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8
hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja
a) ha az Átvevő felelősségi körében a Vksztv, a környezet védelmére vagy a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági
határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését
jogerősen megállapították,
b) ha az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki
felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási
eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
d) ha Átvevő ellen a jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás
lefolytatását a bíróság elrendeli,
e) ha Átvevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több
mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
f) ha Átvevő Átadó ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz,
g) ha Átvevő a lejárt használati díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem
tesz eleget,
h) ha Átvevő Átadónak kárt okoz,
1.3.
Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8
hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja
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a) ha az Átadó a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki
felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
b) a Vksztv.-ben meghatározott egyéb esetekben,
c) ha Átadó Átvevő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul
akadályozza,
d) ha Átadó Átvevőnek kárt okoz.
1.4.
Jelen szerződés megszűnik továbbá:
a) az Átvevő jogutód nélküli megszűnésével,
b) a használatba vett vagyonon belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely
megsemmisült,
c) Átvevő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében
foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem
korábbi időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik.
2.
Amennyiben a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése tekintetében a felek
között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen
szerződés rendelkezései hatályosak maradnak, és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses
kötelezettségeiket.
3.

A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

3.1. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadó részére átadja az
érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:
a) a felhasználók nevét, és címét,
b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt
évre visszamenőleg,
d) a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát,
e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat,
adatokat.
3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnik, úgy azon
közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után – Európa
Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerződés
megszűnésével egyidejűleg az Átadó egy összegben köteles megfizetni az Átvevőnek azt az
összeget, amelyet az Átvevő az Átadó tulajdonába került közművek megépítése céljából
anyagi szerepvállalásként az Átadó részére átadott.
Az Átadó által fizetendő összeg csökken – az uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi
szerepvállalásával – megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett vízés csatornadíjakból már megtérült résszel.
3.3.
Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket
(a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Átadónak
visszaadni, Átadó pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes
jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését
vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási
és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik.
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V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt megállapodás
alapján módosíthatják.
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintő
jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerződést annak megfelelően
módosítják.
VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.
Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8.,
és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg; egyébként a jelen szerződés teljesítése
során a Vksztv. fogalom-meghatározásai irányadók.
2.
Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis maior)
visszavezethető szerződésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem
érvényesítenek.
3.
Átadó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező II/1./4. pontban rögzített
vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától – nem
akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján történő jogainak
gyakorlását.
4. Átadó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel kapcsolatosan
más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy
kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és
egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos
üzemeltetés megakadályozására.
5. Az Átadó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek
rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.
6.
Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő
bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni,
amelybe az Átadó részére annak írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat
szolgáltat, mely információkat Átadó üzleti titokként köteles kezelni.
7.
Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen
szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről
részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül
eljuttatni az Átadónak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett
díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett
felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt
víz mennyiségi adatait.
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást Átvevő szedi
be Átadó javára, és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt felújítási, pótlási és
beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a
MEKH által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervvel.
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9.
Az Átadó jogosult az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal
nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Átadó meghatalmazottai
jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi
dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen
szerződésben foglalt feltételek szerint történik.
10.
A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a
nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül
írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el.
A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelőző helyszíni
szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik.
VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen
szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám)
kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.
A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat
postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben
rögzített székhely, illetve lakcím.
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott
küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen
szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a
feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”,
továbbá a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz.
2.
A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:
- az Átadó részéről: Tatár László polgármester
- az Átvevő részéről: Szabó Péter üzemigazgató
3. Felek rögzítik, hogy Átvevő mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magukra nézve
kötelezőnek ismerik el. A hatályos Üzletszabályzat Átvevő honlapján, a www. trvzrt.hu címen
érhető el.
4.
A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből,
érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a
felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
5.
A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett
dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira
használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a
feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az
üzleti titok megtartására.

12

6.
A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes
körű felhatalmazással rendelkeznek.
7.

A jelen szerződés 2016. július 01. napján lép hatályba.

8.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. és a vonatkozó
egyéb ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, Fegyvernek
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...…/2016. (….) sz. határozatával jóváhagyta.
Mellékletek:
-

1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok
alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
2. számú melléklet: a rendszer független víziközmű-elemek részletes
meghatározása,
3. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása,
4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzőkönyv,
5. számú melléklet: a vagyonértékelés
6. számú melléklet: Átadó képviselő-testületének jóváhagyó határozata

Kelt: Fegyvernek, 2016.

Kelt: Szolnok, 2016.

Átadó
képviseletében eljár:

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Átvevő
képviseletében eljár:

…………………………………………
Tatár László
polgármester

……………………………………………
Hajdú Gábor
vezérigazgató

Fegyvernek Város Önkormányzata

B É R L E T I -Ü ZE M E L T E T É SI S Z E R ZŐ D É S
K Ö ZM Ű V E S I V Ó V Í Z S Z O L G Á L T A T Á SR A
amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171., adószáma: 15736534-2-16, bankszámlaszáma: 11745066-15409993,
képviseletében eljár: Tatár László polgármester), mint ellátásért felelős (a továbbiakban:
Átadó),
másrészről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558, adószáma:
11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviseletében eljár: Hajdú
Gábor vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató (a továbbiakban: Átvevő) között, a mai
napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott
gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek
alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadó működési engedélyének
területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a
közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.
2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják
továbbá, hogy Átadó tulajdonát képezi Átvevő által kibocsátott 1 db 10.000.- Ft névértékű
törzsrészvény.
Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg.
3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadó a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján köteles
gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek elvezetéséről és
tisztításáról.
4. Az I./1. és I./2. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadó kizárólagos tulajdonát,
törzsvagyonát képező ivóvíz közmű rendszerek működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az
ivóvíz szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést,
melynek keretében Átadó a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a jövőben
létrejövő víziközmű elemeket is, Átvevő részére átengedi.
5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési
szerződés keretei között az Átadó használatra átadja, Átvevő üzemeltetés céljából használatra
átveszi a II./1.4. pontban részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok alkotórészeit és
tartozékait.
6. Átvevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság,
amely a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás
alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás
megindítását sem.
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7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a
Vksztv. 15.-22.§§-ai és 29.-31.§§-ai, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.
törvény 12.§ (2) bekezdés f) pontjának rendelkezései alapján kötik meg.
8. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemetetési jogviszonnyal
kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.
II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.

Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1.

Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:

Az Átadó, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában
meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára
történő hasznosítása.
1.2. A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi hatálya:
Átadó közigazgatási területe.
1.3. Jelen szerződést a felek 2016. július 01. napjától 2031. június 30. napjáig terjedő 15
éves határozott időtartamra kötik.
1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az egyaránt a jelen szerződés tárgyát képező
üzemeltetés körébe eső, rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek
(továbbiakban: víziközmű-elemek) részletes megjelölését 1. és 2. számú mellékletként jelen
szerződéshez csatolják.
1.5. A jelen szerződés tárgyát képező víziközmű-elemeket, alkotórészeiket és tartozékaikat
az Átadó, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt kezdő napjáig köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban - az Átvevő birtokába adni. A
birtokba adásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
1.6. A birtokba adást megelőzően a jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő
víziközmű-elemek tárgyában a felek részletes műszaki állapotfelmérést végeznek, melynek
megállapításait közösen írásban rögzítik. Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba
adási jegyzőkönyv a jelen szerződés 3. és 4. számú mellékletét képezi.
Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban
hivatkozott víziközmű-elemek üzemeltetésre átvételét.
1.7.

Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja 2016. július 01.

2. A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértéke, használati díj
2.1. Az Átadó a víziközmű-elemeket használati díj ellenében adja át üzemeltetésre.
Átadó a víziközmű-elemeket az Átvevő használatába adja, az Átvevő azokat használatba
veszi és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel üzemelteti. Az Átvevő köteles a
víziközmű-elemeket leltár szerint használatra átvenni, és a jó gazda gondosságával állagukat
megőrizni.
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A víziközmű-elemekre elszámolható amortizáció a használati díjban jelenik meg.
2.2. A felek a rendszerfüggő és rendszer független elemek használati díját az alábbiak szerint
határozzák meg:
A felek rögzítik, hogy a használati díj mértékét a Vksztv. szerint a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete határozza meg.
A használati díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak
szerint forgalmi adó terheli.
Az Átadó a használati díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközműfejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel
összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.
2.3.

A II./2.2. pontban írt használati díj megfizetésének módja és esedékessége:

Az Átadó a tárgyévben esedékes használati díjról – az esetlegesen kibocsátott előlegszámlák
alapján – ÁFA-s számlát állít ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldi
Átvevő részére.
A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével
egyezik meg.
A II./2.2. pontban meghatározott használati díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig
írásban elszámol Átadó részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst
terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.
A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának
megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e)
alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a II./2.2.
pontban megjelölt használati díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
beszámítani.
Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő használati díjat az elszámolást követő 30 naptári
napon belül számla ellenében köteles átutalni az Átadó részére.
3. Átadó által készíttetett jelen szerződés tárgyát képező víziközmű elemek (vagyonelemek)
vonatkozásában elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
4. Átvevő - mint az Átadó (ellátásért felelős) megbízottja - a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást az Átadó javára szedi be, és az így beszedett összeget a II/2.2. pontban
meghatározott használati díj fizetésére meghatározott határnapig az Átadó részére évente
átutalja. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén az Átvevő az Átadóval a beszedett
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol, és azt részére átutalja.
III. AZ ÁTVEVŐ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI
1.

Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok
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Átadó a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeletetési feladatok magas színvonalú
ellátásával bízza meg Átvevőt, az alábbiak szerint:
- közműves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközmű-közhálózat teljesítőképességének
erejéig.
2. Az üzemeltetés során Átvevő az üzemeltetés teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a
közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt - szakmai és személyi
feltételeinek biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos
jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően köteles a létesítményeket
üzemeltetni, a tevékenysége gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges
vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és
ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályban fenntartani. Köteles a tárgyi létesítményt
üzemeltetni és ezzel az Átadó ellátási kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a
hatósági előírásoknak megfelelő víz- és csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a
gazdálkodó és társadalmi szervezetek stb.) részére.
3.

Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.

3.1.

Átadó kötelezettségei:
a) a közüzemi szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevő
számára szükséges információk és adatok megfelelő időben történő
szolgáltatása,
b) a közüzemi szolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb
víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
c) a településen működtetett különböző közüzemi szolgáltatások
összehangolásának elősegítése,
d) kizárólagos jog biztosítása az Átvevő részére az önkormányzati
tulajdonban lévő, - és az üzemeltetés ellátásához szükséges vagyontárgyak használatára, és hasznosítására, a jelen szerződés II./1.3.
pontjában írt időtartam alatt,
e) a vízi-közművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb
használati jogi megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek
viselése,
f) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a használati díj
összegét meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz
felújítás, e kötelezettségeket az Átadó saját költségén köteles elvégezni,
illetve elvégeztetni,
g) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és
fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés
biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen köteles egyeztetni, és a
beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét köteles
biztosítani,
h) a szerződés tárgyát képező vízi-közművek hibajelleggel, váratlanul
felmerülő - a számvitelről szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.)
rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – az
Átvevő által elvégzett beavatkozások indokolt költségeinek átvevő részére
történő megtérítése,
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i) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező
létesítményekben és átadott tartozékaiban keletkező indokolt selejtezési
eljárásokat elvégezni,
j) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező üzemeltetés
időtartama
alatt
elhasználódott,
korszerűtlenné,
felhasználásra
alkalmatlanná vált eszközöket forgalomból kivonni, selejtezni,
k) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyonbiztosításáról köteles
gondoskodni.
3.2.

Átvevő általános kötelezettségei az üzemeltetéssel kapcsolatban:

3.2.1. Átvevő köteles
a) a III/ 1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos és teljes körű
ellátására,
b) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására,
valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,
c) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos, biztonságos
teljesítésére,
d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében
a hibajelleggel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bek-ben
meghatározott – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások
körében elszámolható – beavatkozások Átadó utólagos költségviselése
mellett történő elvégzésére,
e) a jelen pont d) alpontjában írtakon túlmenően a Vksztv. 30. § (2) bek-ben
meghatározott felújítás körébe tartozó bármely olyan indokolt beavatkozás
elvégzésére, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy
egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget,
f) a tervezett és havária (üzemzavar) jellegű üzemszünetek esetén a
mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni,
g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő
számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú,
kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy
gazdaságosan nem javítható, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését
kezdeményezi Átadónál a II/2.2. pontban írt használati díj terhére;
h) a munkavédelmi, tűzvédelmi és a tevékenysége során a mindenkori
környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani,
i) a felhasználókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a
hatályos 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően,
a szolgáltatás díját számlázni és a díjat beszedni,
j) a szolgáltatás alapvető szabályait Üzletszabályzatban rögzíteni,
k) Átvevő jogosult a felhasználók személyes adatait kezelni, és az
adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
céljából adatfeldolgozó közreműködését igénybe venni,
l) évente minden év november 15-ig javaslatot tenni a következő évi
használati díj mértékére,
m) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének
felismerését követően az Átadót haladéktalanul tájékoztatni,
n) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a
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jelen szerződés tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az
Átadó részére bemutatni,
o) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban
valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek,
berendezések) keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az Átadó felé
jelezni, a selejtezést a tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és
augusztus 10-ig kezdeményezni.
3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az
ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését
követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadó részére tételes költségelszámolást
benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadó a költségelszámolás és
igazolás átvételét követő 15 napon belül terjesztheti elő kifogásait írásban Átvevő részére.
Amennyiben Átadó a megjelölt határidőben a kifogásait nem terjeszti elő, úgy a felek a
költségelszámolást Átadó által elfogadottnak tekintik.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadó által előterjesztett kifogások
átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem
egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös
eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt
beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében
határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül
igényét az Átadó székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel
szemben.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra
nézve kötelezően ismerik el.
3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az Átadó
által kötött hírközlési, internet-szórási, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további
üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó bérleti díj az Átadót illeti meg.
3.2.1.3. Az Átvevő víziközmű-fejlesztést a jelen szerződés tárgyát képező közműveken – a
III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközműüzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhet.
3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését
követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a
működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó
leltározás az Átadó mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek
együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadó az Átvevőt írásban tájékoztatja,
a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátja.
3.2.1.5. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása
miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadó részére.
3.2.2. Átvevő a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elősegítése érdekében különösen az
alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati
jogszabályok betartásával.
3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi
szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:

7
a)
b)
c)
d)
e)

megkötése
nyilvántartása
módosítása
megszüntetése
szüneteltetése

3.2.2.2. Az Átvevő kötelezettséget vállal állandó ügyfélszolgálati iroda működtetésére Átvevő
üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül
különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

felhasználók adatainak kezelése
közüzemi számlák készítése
ügyfelek tájékoztatása
részletfizetési- és engedményezési megállapodások kötése
ügyfélbejelentések kezelése
ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
számlareklamációk kezelése
személyes- és telefonos ügyfélszolgálat működtetése
internetes honlap működtetése

3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadóval a következő évre
előirányzott üzemeltetői feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15.
napjáig.
3.3.
-

Átvevő ágazat-specifikus kötelezettségei
a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos előírások megtartása
a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése
és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések
kezelésének részletes szabályai szerint.

3.4. Az Átvevő jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjat szedni. A
megállapított víziközmű-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevő minden törvényes eszköz
igénybevételére jogosult.
A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek
megfelelően az árhatósági jogkör gyakorlója (miniszter) által megállapított mértékű és
szerkezetű kéttényezős díj.
Az Átvevő a szolgáltatási díjak megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős
miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig – a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően
köteles eljárni. Ezt követően a Vksztv. 65.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hatósági díját a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a
víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
Ivóvízmérővel rendelkező a közterületen lévő működő kifolyók használatáért Átadó a mért
mennyiséget, annak hiányában havi 10 m3/db átalányt fizet Átvevő részére.
Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell
felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses
jogviszonyban áll az üzemeltetővel.
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A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.
3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:
Részben vagy egészben mentesül az Átvevő az üzemeltetetési kötelezettség teljesítése alól, ha
elháríthatatlan külső ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését korlátozza, vagy kizárja.
4.

Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele.

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a jelen szerződésben részletezett
üzemeltetés ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére jogosult.
4.2. Az Átvevő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevő úgy felel, mintha saját
maga teljesített volna.
4.3. Átvevő az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel
tartozik.
IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1.

A szerződés megszűnése és megszüntetése

1.1. Jelen szerződést a felek írásba foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel
megszüntethetik.
1.2.
Az Átadó a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8
hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja
a) ha az Átvevő tekintetben a Vksztv., a környezet védelmére vagy a
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági
határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését
jogerősen megállapították,
b) ha az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki
felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási
eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
d) ha Átvevő ellen a jelen szerződés tartama alatt bíróság csőd- vagy felszámolási
eljárást rendel el,
e) ha Átvevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több
mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
f) ha Átvevő Átadó ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz,
g) ha Átvevő a lejárt használati díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem
tesz eleget,
h) ha Átvevő Átadónak kárt okoz,
1.3.
Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8
hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja
a) ha az Átadó a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki
felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
b) a Vksztv.-ben meghatározott egyéb esetekben,
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c) ha Átadó Átvevő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul
akadályozza,
d) ha Átadó Átvevőnek kárt okoz.
1.4.
Jelen szerződés megszűnik továbbá:
a) az Átvevő jogutód nélküli megszűnésével,
b) a használatba vett vagyonon belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely
megsemmisült,
c) Átvevő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében
foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem
korábbi időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik.
2.
Amennyiben a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése tekintetében a felek
között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen
szerződés rendelkezései hatályosak maradnak, és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses
kötelezettségeiket.
3.

A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

3.1. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadó részére átadja az
érintett felhasználóra, felhasználási helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:
a) a felhasználók nevét, és címét,
b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt
évre visszamenőleg,
d) a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát,
e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat,
adatokat.
3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnik, úgy azon
közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után, - Európa
Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerződés
megszűnésével egyidejűleg az Átadó egy összegben köteles megfizetni az Átvevőnek azt az
összeget, amelyet az Átvevő az Átadó tulajdonába került közművek megépítése céljából
anyagi szerepvállalásként az Átadó részére átadott.
Az Átadó által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi
szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett vízés csatornadíjakból már megtérült résszel.
3.3.
Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket
(a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Átadónak
visszaadni, Átadó pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes
jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését
vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási
és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik.
V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt megállapodás
alapján módosíthatják.
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintő
jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerződést annak megfelelően
módosítják.
VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.
Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8.,
és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg; egyébként a jelen szerződés teljesítése
során a Vksztv. fogalom-meghatározásai irányadók.
2.
Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis maior)
visszavezethető szerződésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem
érvényesítenek.
3.
Átadó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 1. számú mellékletben
rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától –
nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján történő
jogainak gyakorlását.
4. Átadó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel kapcsolatosan
más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy
kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és
egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos
üzemeltetés megakadályozására.
5. Az Átadó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek
rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.
6.
Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő
bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni,
amelybe az Átadó részére annak írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat
szolgáltat, mely információkat Átadó üzleti titokként köteles kezelni.
7.
Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen
szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről
részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül
eljuttatni az Átadónak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett
díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett
felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt
víz mennyiségi adatait.
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
alapján a közműtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által kért bekötés
megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének
növelése esetén az Átvevő az előírásoknak megfelelően közműfejlesztési hozzájárulást szed
be. A beszedett hozzájárulást köteles a víziközművek fejlesztésére fordítani.
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9.
Az Átadó jogosult az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal
nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Átadó meghatalmazottai
jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi
dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen
szerződésben foglalt feltételek szerint történik.
10.
A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a
nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül
írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el.
11.
A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelőző
helyszíni szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik.
VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen
szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám)
kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.
A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat
postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben
rögzített székhely, illetve lakcím.
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott
küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen
szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a
feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”,
továbbá a „címzett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz.
2.
A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:
- az Átadó részéről: Tatár László polgármester
- az Átvevő részéről: Szabó Péter üzemigazgató
3. Felek rögzítik, hogy Átvevő mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magukra nézve
kötelezőnek ismerik el. A hatályos Üzletszabályzat Átvevő honlapján, a www. trvzrt.hu címen
érhető el.
4.
A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből,
érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a
felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
5.
A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett
dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira
használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a
feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az
üzleti titok megtartására.
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6.
A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes
körű felhatalmazással rendelkeznek.
7.

A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

8.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. és a vonatkozó
egyéb ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, Fegyvernek
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
...…/2016. (….) sz. határozatával
jóváhagyta.
Mellékletek:
-

1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok
alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
2. számú melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, valamint
azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
3. számú melléklet, az állapotfelmérés folyamatleírása,
4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzőkönyv,
5. számú melléklet: a vagyonértékelés
6. számú melléklet: Átadó képviselő-testületének jóváhagyó határozata

Kelt: Fegyvernek, 2016.

Kelt: Szolnok, 2016.

Átadó
képviseletében eljár:

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Átvevő
képviseletében eljár:

…………………………………………
Tatár László
polgármester

……………………………………………
Hajdú Gábor
vezérigazgató

Fegyvernek Város Önkormányzata

Ivóvíz
Szennyvíztelep régi
Összesen:

Szennyvíztelep új
Szennyvízhálózat új
Összesen:

Értékcsökkenés
2015.12.31-ig 2016.01-01-06.30 Összesen:
9 918 174
1 355 686 11 273 860
8 214 610
1 223 481 9 438 091
20 711 951
Értékcsökkenés
2016.02-01-06.30
11 725 454
19 953 792
31 679 246

Vagyonkezelési szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetése
amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 171., statisztikai számjel: 15736534-8411-321-16 képviseli: Tatár László polgármester,
mint vagyonkezelésbe adó– a továbbiakban: Vagyonkezelésbe adó -, valamint
másrészről Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely:
5000 Szolnok, Kossuth L.u. 5, Cg. 16-10-001558, adószám: 11265832-2-16, bankszámlaszám:
10404508-45013087), képviseli: Hajdú Gábor vezérigazgató, mint Vagyonkezelő– a továbbiakban:
Vagyonkezelő között – együttesen a Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek között 2012. június 29. napján vagyonkezelési szerződés jött létre.
2./ Felek az 1./ pontban írt vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel egybehangzó
akaratnyilvánítás mellett megszüntetik az alábbiak szerint.
3./ Az 1./ pontban írt szerződés megszűnésének napja:2016. június 30. napja.
4./ A Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban írt szerződésben rögzített elszámolás jelen szerződés 1.
számú mellékletében rögzítettek szerint megtörténik.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban írt szerződés megszüntetésével, a 4./ pontban
foglaltakon túl, egymással szemben semmilyen követelést nem támasztanak.
6./ Felek a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges jogviták elbírálására értékhatártól függően
Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos
illetékességét kötik ki.
7./ A Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonkezelési szerződés megszűnésének időpontjában a
szerződés tárgyát képező viziközmű elemek alkotórészei és tartozékai rendeltetésszerű
használatra alkalmas műszaki állapotban vannak.
8./ A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés
után helybenhagyólag aláírták.
Melléklet:
-

1. számú melléklet elszámolás (amortizáció összege)

Szolnok, 2016.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Vagyonkezelő
képviseletében eljár:
Hajdú Gábor
vezérigazgató

Fegyvernek, 2016.

Fegyvernek Város Önkormányzata
Vagyonkezelésbe adó
képviseletében eljár:
Tatár László
polgármester

Megállapodás
szennyvíz bekötés átvételi díjának megfizetéséről

Mely létrejött egyrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata (székhelye: 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171. Adószáma: 15409993-2-16, bankszámlaszáma: 11745066-15409993)
mint ellátásért felelős, továbbiakban Önkormányzat, – melynek képviseletében Tatár László
polgármester jár el,
másrészről: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma:
11265832-2-16, bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000), mint víziközműszolgáltató – továbbiakban Szolgáltató - melynek képviseletében Hajdú Gábor vezérigazgató
jár el - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Önkormányzat közigazgatási területén Szolgáltató végez
víziközmű-szolgáltatást.
2./ Önkormányzat,
mint
a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052
számú,
projekt
kedvezményezettje, beruházást valósított meg, melynek során 2662 db szennyvíz
bekötő vezeték épült meg. 1810 db szennyvíz rákötést szolgáltató már átvett.
3./ Felek rögzítik továbbá, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1979/2013. számú határozatával jóváhagyta Szolgáltató Üzletszabályzatát, mely
Szolgáltató honlapján (www.trvzrt.hu) elérhető.
4./ Szolgáltató Üzletszabályzatának IV.7. pontja és 9. számú mellékletének 44. sora
alapján Szolgáltató jogosult szennyvízbekötés átvétele címén 4.244.-Ft+ÁFA/db díjra.
Üzletszabályzat IV.7. pontjának rendelkezéseit figyelembe véve a Szolgáltató részére
Felhasználó az igény bejelentést követően fizeti meg a díjat.
5./ Önkormányzat vállalja, hogy azon felhasználási helyek vonatkozásában, melyeknél a
szennyvíz bekötés átvétele megtörtént, a 4./ pontban írt szennyvíz bekötés átvételének
díját, az ott megjelölt felhasználók helyett és nevében jelen, összesen 11.297.528
Ft+ÁFA, azaz tizenegymillió-kétszázkilencvenhétezer-ötszázhuszonnyolc forint plusz
általános forgalmi adó összeg erejéig, 2016. augusztus 31. napjáig megfizeti a
Szolgáltatónak.
Azon felhasználók tekintetében, akik a Szolgáltatónak megfizették a szennyvízbekötés
átvétel díját, Szolgáltató vállalja, hogy visszautalja a befizetett összeget a fogyasztók
részére és az Önkormányzat a 4./ pontban írt szennyvíz bekötés átvételének díját, a
felhasználók helyett és nevében a Szolgáltató által kiállított elszámolás alapján, 2016.
augusztus 31. napjáig megfizeti a Szolgáltatónak.
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Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy azon felhasználók esetében, akiknél az
átvétel jegyzőkönyvben igazoltan 2016. december 31. napjáig megtörténik Szolgáltató
részére, megfizeti a jelen megállapodás 4./ pontjában írt a szennyvíz bekötés
átvételének díját, a felhasználók helyett és nevében a Szolgáltató által kiállított számla
alapján.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás teljesítése során a felek a jelen
szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax
szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.
A jelen megállapodás teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb
jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen
megállapodásban rögzített székhely, illetve lakcím.
Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban,
ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól
számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek
kell tekinteni. A jelen szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is
kézbesítettnek kell tekinteni – a feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem
kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá a „címzett ismeretlen’ vagy „ismeretlen
helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
6./ A jelen megállapodás teljesítése során felek kapcsolattartói:
- Önkormányzat részéről: ……………………………..
- Szolgáltató részéről: Szabó Péter üzemigazgató
7./ A jelen megállapodással kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből,
megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő
valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a
Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8./ A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben
keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen
megállapodás céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és
írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.
9./ A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges
teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.
10./ Jelen megállapodás, mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.
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11./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., rendelkezései az
irányadóak.
Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült és három számozott oldalból áll, melyből 2
példány Önkormányzatot, 2 példány Szolgáltatót illet.
Kelt.: Fegyvernek, 2016.

Kelt.: Szolnok, 2016.

Önkormányzata
képviseletében eljár:

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szolgáltató
képviseletében eljár

____________________________________
Tatár László
polgármester

____________________________________
Hajdú Gábor
vezérigazgató

Fegyvernek Város
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. június 22-ei ülésére a
szennyvízbekötés átvételi díjának megfizetéséről szóló megállapodás elfogadásáról és
kötelezettségvállalás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a lakosság részére
kiszámlázott bekötési díj átvállalásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint mindannyiunk előtt ismert a városunkban megvalósult szennyvíz beruházással
kapcsolatban a rendszert üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. az
üzletszabályzata alapján ingatlanonként 4.244,- Ft + ÁFA/ingatlan bekötési díjat kíván
kiszámlázni a lakosság részére. Több település választotta azt a megoldást, hogy ezt az
összeget átvállalta a lakosságtól, vagy ha a víziközmű társulat rendelkezett megfelelő
forrással, az vállalta át a fizetési kötelezettséget.
A lakosság megnövekedő terheinek – szennyvíz díj, rendszeres hulladékszállítási díj a korábbi
zsákos szerződéssel rendelkezők részére és a rákötési díj - csökkentése érdekében javaslom
ennek a kötelezettségnek az átvállalását.
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

A szennyvízbekötés átvételi díjának megfizetéséről szóló megállapodás elfogadásáról és
kötelezettségvállalás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a lakosság részére
kiszámlázott bekötési díj átvállalásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint elfogadja a
szennyvízbekötés átvételi díjának megfizetéséről szóló megállapodást.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés terhére
kötelezettséget vállal a megállapodás 5.) pontjában szereplő szennyvízbekötés átvételi
díj megfizetésére, 11.297.528,- + ÁFA összeg erejéig.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a megállapodás aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Fegyvernek, 2016. június 21.
Tatár László
polgármester

………./2016.(VI.22.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző
Szövetkezet között létrejött tulajdonjogot rendező és földhasználati jogot alapító
szerződés elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint elfogadja a
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző
Szövetkezet között létrejött tulajdonjogot rendező és földhasználati jogot alapító
szerződést.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet vezetője

Fegyvernek, 2016. június 22.

Tatár László
polgármester

TULAJDONJOGOT RENDEZŐ ÉS
FÖLDHASZNÁLATI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS

Létrejött egyrészről FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (adószám: 15409993-2-16, 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., képviseli: Tatár László polgármester), mint földtulajdonos, másrészről a
KUNSÁGI SERTÉSÉRTÉKESÍTŐ ÉS BESZERZŐ SZÖVETKEZET (Cg.16-02-001874, adószáma:
13060860-2-16, statisztikai számjele: 13060860-4623-129-16, 5231 Fegyvernek, 0384/23 hrsz., képviseli: dr. Tatár
Gábor, az igazgatóság elnöke), mint építtető/földhasználati jog jogosultja között az alulírott helyen és időben,
az alábbi feltételek szerint.
1.) Szerződő felek megállapítják, hogy a fegyverneki 0384/23 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan 1/1
arányban Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonát képezi (II/2. bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban). Az
ingatlant az alábbi szolgalmi, vezeték-, illetve jelzálog jogok terhelik, amelyekről a felek teljes körűen tudomással
bírnak:
a.) bányaszolgalmi jog (III/1., jogosult: MOL Nyrt.);
b.) átjárási és útszolgalom a fegyverneki 0384/24 hrsz. alatt felvett ingatlan mindenkori tulajdonosa
javára (III/5.);
c.) bányszolgalmi jog gázvezeték védőövezet biztosítására (III/6., jogosult: Fegyvernek Város
Önkormányzata);
d.) földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog (III/7., jogosult: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Földhivatal);
e.) utalás a korábban III/2. sorszám alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog üzleti
kapcsolatból eredő keretbiztosítéki jellegére (III/10.);
f.) 84 m2 területre 22 kV-os közcélú légvezetékre (III/13., jogosult: E-ON Zrt.);
g.) 576 m2 területre vezetékjog (III/14., földgáz elosztóvezeték, jogosult: E-ON Zrt.);
h.) keretbiztosítéki jelzálogjog 36 000 000 Ft legmagasabb összeg erejéig (III/15., jogosult: OTP Bank
Nyrt.).
2.) Szerződő felek megállapítják, hogy a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet építtető
kérelmére Törökszentmiklós Város Jegyzője 160-10/2014-F-9. szám alatt használatbavételi engedélyt adott az 1.)
pontban megjelölt ingatlanon megépült vágópont megnevezésű épület vonatkozásában, amely 2014. 12. 01.
napján jogerőre emelkedett. A vágópont az ingatlan-nyilvántartásban a 34094/3/2016. 05. 26. számú határozattal
került feltüntetésre.
3.) Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy – a használatbavételi engedély tartalmával egyezően –
a 2.) pontban körülírt felépítményt ténylegesen a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet építtette a
saját anyagi forrásai felhasználásával, és azt a használatbavételi engedély kiadása óta az építtető kizárólagosan
birtokában is tartja. Szerződő felek a fentiekre tekintettel közösen kérik, hogy a felépítmény fegyverneki
0384/23/A hrsz. alatt, 252 m2 alapterületű, vágópont megnevezésű önálló ingatlanként kerüljön feltüntetésre az
ingatlan-nyilvántartásban.
4.) Szerződő felek a 2.) alatt megjelölt felépítmény mindenkori tulajdonosa(i) javára az 1.) alatti ingatlan
tekintetében a Ptk. 5:145. § alapján az épület rendeltetésszerű használatához szükséges 252 m2 területre
határozatlan időre földhasználati jogot alapítanak a Pál András által készített 200-22/2015. munkaszámú változási
vázrajz tartalmának megfelelően. A földhasználati jognál fogva az önálló épület mindenkori tulajdonosa az épület
használathoz szükséges mértékben jogosult a föld használatára és hasznai szedésére, valamint a használat
arányában köteles viselni a föld fenntartásával járó terheket.
5.) A földhasználati jog jogosultja köteles a földtulajdonos részére 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint
ellenértéket megfizetni legkésőbb 2016. július 15. napjáig.

-26.) Szerződő felek a jelen szerződéssel kialakuló osztott tulajdonra tekintettel megállapítják, hogy a Ptk.
5: 20. § alapján a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát pedig a földrészletre elővásárlási jog illeti
meg.
7.) Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg közösen kérelmezik tehát, hogy
a.) fegyverneki 0384/23/A hrsz. alatt, 252 m2 alapterületű, vágópont megnevezésű önálló ingatlan,
mint a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet építtető 1/1 arányú tulajdona kerüljön feltüntetésre az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjog rendezése (ráépítés) jogcímén;
b.) a fegyverneki 0384/23 hrsz. alatt található ingatlan tekintetében a fegyverneki 0384/23/A hrsz.
alatt feltüntetésre kerülő önálló ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges 252 m2 területre, az ingatlan
mindenkori tulajdonosai javára határozatlan időre - földhasználati jog alapítása jogcímén - földhasználati jog
kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
c.) a fegyverneki 0384/23/A hrsz. alatt felvett 252 m2 alapterületű, vágópont megnevezésű önálló ingatlan
vonatkozásában kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba az, hogy annak mindenkori tulajdonosait 252
m2 területre földhasználati jog illeti meg a fegyverneki 0384/23 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában.
8.) Szerződő felek megállapítják, hogy jelen jogügylet érvényességi kellékét képezi az 1/h.) pontban
foglaltakra tekintettel az OTP Bank Nyrt., mint jogosult jóváhagyása, amelynek 30 napon belüli beszerzésére
kölcsönös együttműködésük mellett kötelezettséget vállalnak.
9.) Szerződő felek jelen szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, illetve a járulékos ingatlannyilvántartási eljárásban történő képviseletükkel megbízzák a dr. Kókai Ügyvédi Irodát (képviseli: dr. Kókai
Gábor ügyvéd, 5000 Szolnok, Szapáry út 18.). Az okiratszerkesztés, valamint a fenti képviselet ügyvédi költségét
az építtető viseli. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen jogügylettel kapcsolatosan az ügyvédi megbízás
kizárólag az okiratszerkesztésre és a jelen pontban részletezett eljárásokban történő képviseletre terjed ki, ezzel
együtt a jogügylet személyi jövedelemadó, illetve illeték-vonzatáról általános jellegű tájékoztatást kaptak az eljáró
ügyvédtől.
10.) Szerződő felek kijelentik, hogy a földtulajdonos helyi önkormányzat, amelyet alulírott polgármestere
törvényesen képvisel, míg az építtető Magyarországon bejegyzett, szövetkezeti formában működő jogi személy,
amelyet alulírott ügyvezetője szintén jogszerűen képvisel.
11.) A jelen okiratban külön nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit
kölcsönösen kötelezőnek tekintik magukra nézve.
12.) Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés tartalmazza valamennyi, általuk az okiratszerkesztő
ügyvéddel közölt tényt, körülményt, így az egyben ügyvédi tényvázlatnak is minősül.
Jelen szerződést - mint akaratunkkal mindenben megegyezőt - annak elolvasását és értelmezését követően
helyben hagyólag írtuk alá, és abból egy-egy eredeti példányt átvettünk.
Kelt Szolnokon, 2016. 06. ………….. napján

____________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata földtulajdonos
képviseli: Tatár László polgármester

___________________________
ellenjegyezte

___________________________________
Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet építtető
képviseli: dr. Tatár Gábor, az igazgatóság elnöke

14.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2016. június 22-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági
Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet között létrejött
tulajdonjogot rendező és földhasználati jogot alapító
szerződés elfogadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
1

dr. Pető Zoltán
Pénzügyi Bizottság

2016. június 22.

Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2016. június 20-án – hétfőn - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:

1. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

2011-2016.

Fegyvernek, 2016. június 16.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

évi

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2016. június 22-én – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:
1. A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására kötött ideiglenes
közszolgáltatási szerződés módosításáról
2. A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-től
megvásárlásra kerülő hulladékgyűjtő edényekről
3. A hulladékszállítási közbeszerzési eljárásra szolgáltatók meghívásáról
4. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 123. sz. alatti ingatlan nem lakások
céljára szolgáló helyiséggé (nonprofit szolgáltató ház) átminősítéséről
5. A Szapáry park (Emlékpark) öntöző rendszerének kiépítéséről
6. A Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek
javítását célzó beruházás támogatásáról
7. Fegyvernek 2542/1 és 2542/3 hrsz. alatti ingatlanok megvásárlásáról
(Malom)
8. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti
szerződésének megkötéséről

Fegyvernek, 2016. június 16.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2016. június 21-én – kedden - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi
Társulás 2015. évi tevékenységéről

Szociális

Intézményfenntartó

Zárt ülésen:
-

Rendkívüli települési támogatások elbírálása

Fegyvernek, 2016. június 16.

Herman József sk.
bizottság elnöke

