
Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása fosszilis alapú 

távhőszolgáltatás geotermikus alapú 

távhő-rendszerre való átállítása céljából 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

27/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az EGT Finanszírozási 

Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében 

megjelenő HU-03-A1-2013 jelű projektre „Távhőszolgáltatás ellátása megújuló 

energiaforrás – termálenergia - felhasználásával” címmel, a pályázat benyújtásával. 

Elszámolható összes költség:  685.971.000.- Ft 

Támogatás:         591.141.000.- Ft 

Saját forrás:            94.830.000.- Ft 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges 94.830.000.- Ft 

önerőt hitel felvételével biztosítja. 

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati felhívásban rögzített nyilatkozatok (pl: Pályázati felhívás feltételeinek 

vállalását tanúsító nyilatkozat) aláírására, valamint a partnerségi együttműködésre 

vonatkozó szándéknyilatkozat/partnerségi megállapodás érdekében a potenciális 

partnerek felkutatásához és szándéknyilatkozat/partnerségi megállapodás aláírására, az 

önkormányzat egyéb döntéseivel történő összhang kötelezettségének megtartása 

mellett. 

 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a KÖVA-KOM 

Nonprofit Zrt. a pályázati felhívásban rögzített pályázat benyújtásához szükséges 

feladatok elvégzésére/elvégeztetésére az önkormányzat egyéb döntéseivel történő 

összhang kötelezettségének megtartása mellett. 

 

Felelős: 1.-3. pont. Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 4       pont: V. Ragó Ildikó vezérigazgató 

Határidő: 1.-3. pont. 2014. március 27. 

 4       pont: 2014. április 07. 

 

K.m.f. 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

A kivonat hiteléül: 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Pályázat a Cifrakert környezetrendezése, 

valamint az ott álló helyileg védett Svájci 

ház és zenepavilon épületek komplex 

felújítására 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

28/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Cifrakert 

környezetrendezése, valamint az ott álló helyileg védett Svájci ház és zenepavilon 

épületek komplex felújítása érdekében az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-

2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása programterület keretében 

megjelent a városi és vidéki épített, valamint a természeti örökség védelmét szolgáló 

pályázati felhívás (Kódszám: HU07PA16-A2-201) Vidéki kulturális és természeti 

örökség megőrzése jogcímére, pályázat benyújtásával. 

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrakert környezetrendezése, 

valamint az ott álló helyileg védett Svájci ház és zenepavilon épületek komplex 

felújításához a pályázat előkészítésére és nyertesség esetén megvalósítására a 2014. 

évi költségvetésében az általános tartalék terhére 50.000.000,-Ft pénzügyi fedezetet 

biztosít. 

 

3.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges előkészítő projektmenedzsment feladatok ellátása 

érdekében az Uniós Projekt Fejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

4.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációk elkészítése érdekében a 

Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

5.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

partnerségi együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat/partnerségi megállapodás 

érdekében a potenciális partnerek felkutatásához és szándéknyilatkozat/partnerségi 

megállapodás aláírására, a pályázattal, valamint az önkormányzat egyéb döntéseivel 

történő összhang kötelezettségének megtartása mellett. 

 

 

 



 

6.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati felhívásban rögzített nyilatkozatok (pl: Pályázati felhívás feltételeinek 

vállalását tanúsító nyilatkozat) aláírására, az önkormányzat egyéb döntéseivel történő 

összhang kötelezettségének megtartása mellett. 

 

 

 

Határidő: 1. és 2. pont: 2014. március 27. 

 3. és 4. pont: 2014. március 31. 

 5. és 6. pont: 2014. május 21. 

Felelős:     Dr. Czira Szabolcs polgármester   

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrös, Filó L. u. 5. sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú lakás bérlemény 

bérlőkijelölése 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

29/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1./ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező  

nagykőrösi belterület 3049 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű, három szoba, összkomfortos 

73 m2-es Filó L. u. 5. sz. alatti KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésben lévő lakás bérlemény 

bérlőjéül  2014. április 1-től határozatlan időtartamra Tóth Tibort jelöli ki azzal, hogy  Tóth 

Tiborné házastársán kívül bérleti jog folytatására jogosult személyt az önkormányzat nem 

jelöl ki, illetve bejelentkezéséhez nem járul hozzá. 

 

2./ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt lakás bérleti 

díját a lakbérek mértékéről szóló 20/2010. (XI.26.) Önkormányzati rendeletnek megfelelően 

403 Ft/m2/hó+ ÁFA összegben állapítja meg. 

 

3./ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a KÖVA-KOM 

Nonprofit Zrt. az 1-2 pont szerint a bérleti szerződést megkösse. 

 

4./Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.  

 

Határidő: 1-2. pontokra: 2014. március 27.  

 3. pontra: 2014. április 1.  

 4 pontra: 2014. március 28. 

Felelős: 1) -2), 4) pontok: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 3) pont: Dr. Czira Szabolcs polgármester és 

              Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

A kivonat hiteléül: 



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Pálfái Bánom dűlő 8. sz. alatti lakóépület 

kezelői feladatainak ellátása 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

30/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 

képező 0755/2 hrsz-ú, erdő és egyéb terület és kivett tanya megnevezésű 4,0 hektáros 

területen lévő Pálfái Bánom dűlő 8. sz. alatti 1,5 szoba konyha, nyitott veranda 

helyiségekből álló 67,3 m2-es komfort nélküli lakás kezelői feladatainak ellátásával a 

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-t megbízza a benne lévő jogcím nélküli használók bérleti 

jogviszonyának teljeskörű rendezése mellett. 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettek értesítését elrendeli.  

Határidő: 1.pontra: 2014. április 1.  

  2.pontra: 2014. március 28. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrösi belterület 1112 hrsz-ú 

ingatlan kezelői feladatainak ellátása 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

31/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 

képező nagykőrösi belterület 1112 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű 7 ha 1872 m2 

területű ingatlan forgalomképes üzleti vagyon kezelői feladatainak ellátásával a 

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-t megbízza. 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli.  

Határidő: 1.) pontra: 2014. március 28.  

  2.) pontra: 2014. március 27. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Nagykőrös, Ceglédi u. 26. sz. alatti 

sporttelep Nagykőrösi Kinizsi-Törtel FC 

használatában lévő területrészének 

további hasznosítására kiírt pályázati 

feltételek módosítása 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

32/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Nagykőrös 254 hrsz-ú Ceglédi u. 26. sz. alatti sporttelep, hasznosítására a 

6/2014. (II. 14.) önkormányzati határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban a 

hasznosításra irányuló szerződés maximum 3 éves határozott idejét maximum 7 éves 

határozott időre, a pályázatok benyújtásának határidejét 2014. május 5.-én 12.00.órára 

módosítja. 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a pályázati eljáráshoz 

kapcsolódó módosítások végrehajtását. 

 

Határidő: 1. pontra: 2014. március 27.  

                2. pontra: 2014. március 28. 

Felelős:   Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Keretszerződés megkötése víziközmű 

felújítások megvalósítása érdekében 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

33/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a BÁCSVÍZ Zrt-vel 

kötendő, a Beruházási, felújítási munkák közvetlen megvalósítására vonatkozó –

melléklet szerint - Vállalkozási Keretszerződés tervezetét. 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

keretszerződés aláírására. 

Határidő: 1. pont: 2014. március 27. 

  2.pont:  2014. április 5. 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

Beruházási, felújítási munkák közvetlen megvalósítására 

 

Mely létrejött egyfelől  

  

 

Név:    Nagykőrös Város Önkormányzata 

Székhelye:    2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.  

Teljes jogú képviselője: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Statisztikai szám:   15731278-8411-321-13 

Adószám:    15731278-2-13 

Számlavezető pénzintézet: UniCredit BankHungary Zrt. 

Számlaszám:    10915008-00000003-70920005 

Ügyintéző:   Szilágyi Csaba műszaki irodavezető 

 

Mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

 

Név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Székhelye:    6000 Kecskemét, Izsáki út 13.  

Teljes jogú képviselője: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Cégjegyzékszám:   03-10-100039   

Adószám:    10734702-2-03  

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.  

Számlaszám:    12076903-00165296-00800005 

Ügyintéző:   Ivaskó Csaba beruházási és fejlesztési főmérnök 

 

mint, vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Felek (továbbiakban Szerződő 

Felek) között az alábbi tartalommal. 

 

Preambulum 

 

A víziközmű szolgáltatásról szóló, 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 

rendelkezéseit szem előtt tartva Szerződő Felek egymással együttműködve törekednek a 

víziközmű-fejlesztések megvalósítására, úgy, hogy a törvényben foglalt alapelvek 

érvényesüljenek. Szerződő Felek a víziközmű-fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy 

érvényesüljön az ellátásbiztonság, az ellátási felelősség, a szolgáltatói felelősség, valamint a 

legkisebb költség elve. Szerződő Felek a víziközmű-fejlesztések megvalósítása során a 

közöttük 2012. június 29. napján létrejött bérleti-üzemeltetési szerződésben (továbbiakban: 

Alapszerződés) foglaltakat betartva járnak el.  

 

Az alapszerződés és a víziközmű szolgáltatást szabályozó Vksztv.szerint a víziközmű-

fejlesztésről a bérleti-üzemeltetési szerződés fennállása alatt az ellátásért felelős, azaz 

Megrendelő gondoskodik. 

 

A Vksztv. 30.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az ellátásbiztonság fenntartása 

érdekében a Vállalkozó jogosult saját hatáskörében - a Vksztv. előírásainak megfelelő és 

Vállalkozó beszerzési szabályzatában foglaltak alapján eljárva - megvalósítani a felújítás 



körébe tartozó bármely olyan beavatkozást, amely elmaradása az ellátás biztonságát 

veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. 

 

Megrendelő - a saját beszerzési szabályzatában foglaltak, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII törvényben foglaltak, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 

foglaltak alapján – Vállalkozót, mint többségi önkormányzati és kisebbségi állami 

tulajdonban lévő gazdálkodási szervezetet megbízza a víziközmű fejlesztések 

megvalósításával.  

 

1. Szerződés tárgya 

1.1.Megrendelő tulajdonában lévő, és vállalkozó által üzemeltetett víziközmű rendszer 

tárgyévi felújításainak megvalósítása. 

 

1.2.A munkák felsorolását a mindenkori megrendelő által jóváhagyott tárgyévi 

víziközmű beruházási és felújítási terv tartalmazza.  

 

1.3.Az havária jellegű felújítási munkák fedezetét a becsült költségkeret biztosítja, 

annak felhasználása a hibajelleggel történő felmerülés esetén számolható el. 

 

2. Szerződés időbeli hatálya: 

Jelen szerződés a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Alapszerződés 

szerződésben megjelölt időbeli hatállyal megegyező ideig tart. 

 

3. Vállalási ár:  
  

3.1. Havária jellegű és közvetlen kárveszély okozásának elhárításával kapcsolatos 

víziközmű fejlesztési munkák megvalósítása, a tárgyévre érvényes alapján 

elszámolható. Az egységárak módosítása akként történik, hogy tárgyévet megelőző év 

december 31-ig a Vállalkozó által meghatározásra kerülnek a tárgyévi egységárai.   

 

3.2. A további munkák esetében: a 3.1 pontban rögzített tárgyévi egységárak 

munkanemeivel azonosítható, azt meg nem haladó egyedi árajánlat alapján 

Megrendelő által elfogadott költségvetés. Egyes munkáknál, melynél saját kivitelezői 

kapacitás nem áll rendelkezésre, ott az alvállalkozói teljesítmény figyelembevételével 

készül (nek) árajánlat (ok).  

 

3.3. A vállalkozói díj magában foglalja a feladatok teljesítésével együtt járó 

valamennyi költséget. A Vállalkozó a megfelelő szakmai ismeretek birtokában 

határozza meg az anyag és díj egységárakat, így e vonatkozásokban, illetve a 

költségvetésből kimaradt munka címén magasabb vagy külön díjra nem tarthat igényt. 

A díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, amit a 

szerződés teljesítendő feladatként felsorol, és amelyek szükségesek az előírt műszaki 

tartalom és minőségi követelmények szerint.  

A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: 

- a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát; 

- a Vállalkozónál felmerülő munkabéreket és járulékait; 

- az anyagszállítási és csomagolási költségeket; 

- az elvégzett munkák megóvási költségeit; 

- az építési munkákhoz kapcsolódó – Vállalkozót terhelő - helyreállítási munkák 

költségeit; 



- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.); 

- a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;  

- az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő 

költségeket; 

- a garanciális és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét; 

- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges. 

 

Pótmunka elvégzésére csak írásban rögzített pótmunka ajánlat elfogadás alapján 

kerülhet sor. Ennek hiányában pótmunka elszámolására nem kerülhet sor. 

Többletmunka nem számolható el. Pótmunka lehetőségével csak a 3.2 pontban 

meghatározott esetekben meghatározott munkák esetében számolnak a Szerződő 

Felek. 

 

4. Teljesítési határidő: Havária jellegű és közvetlen kárveszély okozásának elhárításával 

kapcsolatos víziközmű fejlesztési munkák megvalósítása folyamatosan, az egyéb 

tervezhető munkák esetében a tárgyévi Megrendelő által elfogadott víziközmű beruházási 

és felújítási tervben felsorolt munkanemekhez tartozó időpontokig valósulhat meg. 

 

5.Fizetési ütemezés: A számla kiállításától számított 30 nap. 

 

6. Specifikációk, követelmények 

 

6.1 Megrendelő a víziközmű felújítási igényeket a víziközmű felújítások 

megvalósítására elkülönítetten kezelt bérleti díjból finanszírozza. 

Vállalkozó a havária jellegű, az ellátás biztonságát veszélyeztető, valamint a közvetlen 

kárveszély elhárításával kapcsolatban felmerülő felújításokról tájékoztatni köteles 

Megrendelőt az alábbi tartalom szerint: 

- hiba jellegének műszaki leírása,  

- a hiba elhárításához kapcsolódó műszaki megoldás ismertetése 

- a hibaelhárításhoz, közvetlen kárveszély elhárításhoz kapcsolódó felújítási, 

pótlási munkák időtartama, felmérésen alapuló beruházási összeg 

- A tájékoztatási kötelezettségének Vállalkozó a hiba jellegének észlelését 

követő hónap tízedik napjáig köteles eleget tenni, mely tájékoztatás egyben 

készrejelentésnek is minősül.  

6. 2 Azonnali, halaszthatatlan intézkedést és felújítási, pótlási munkavégzést igénylő 

munkák esetében (pl. vízbekötések cseréje felújítás terhére, csomóponti szerelvények 

cseréje felújítás terhére, tisztítás technológiai víziközmű elemek cseréje felújítás 

terhére vagy víziközmű rendszerelemek pótlása) Vállalkozó jogosult a szükséges 

munkálatok azonnali megkezdésére, törekedve saját humán és technológiai 

erőforrásainak igénybevételére úgy, hogy a legkisebb költség elve érvényesüljön. 

Amennyiben a felújítási, pótlási igény megvalósításához Vállalkozó nem rendelkezik 

megfelelő és szabad szakképzettségű belső humán erőforrással és a szükséges 

technológiával, a Vállalkozó saját beszerzési szabályzatában foglaltak szerint 

lebonyolítja a megvalósításhoz szükséges versenyeztetési eljárást, a legkedvezőbb 

beszállító vagy szolgáltatást teljesítő kiválasztásának céljából. 

  

 

 



7. Jogok és kötelezettségek, együttműködés a víziközmű fejlesztések 

megvalósításában 

 

7.1 Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben Vállalkozó nem 

rendelkezik a megvalósításhoz szükséges szakképzettséggel bíró humán erőforrással 

vagy technológiával, úgy a Vállalkozó a szükséges munkarészt vagy munkarészeket 

alvállalkozó bevonásával teljesítse. 

7.2 Megrendelő jogosult saját műszaki ellenőrének bevonására, a víziközmű 

fejlesztéshez kapcsolódó munkanemek ellenőrzése céljából. Megrendelő műszaki 

ellenőre Vállalkozó felelős műszaki vezetőjével tartja a kapcsolatot, észrevételeit az 

építési naplóban vagy egyéb jegyzőkönyvben teszi meg, Vállalkozó felelős műszaki 

vezetőjének címezve. 

7.3 Megrendelő együttműködik Vállalkozóval a közigazgatási területén történő 

munkavégzéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások kiadásában. 

7.4 Vállalkozó a víziközmű felújítási munkálatok végzése során kötelezettséget 

vállal az alábbiak betartására: 

- Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület biztonságos, előírások szerinti 

lekerítéséről, lezárásáról, a szükséges közlekedési jelzőtáblák elhelyezéséről. Az 

ebből eredő követelések vonatkozásában a Megrendelőt semmilyen jogcímen, 

semmilyen felelősség nem terheli. 

- Az átadott munkaterületen – ideértve a nem a Megrendelő tulajdonában és 

birtokában lévő területeket is –, a kivitelezési tevékenység időszaka alatt a 

Vállalkozó viseli teljes körűen a kárveszélyt. Vállalkozó köteles gondoskodni a 

vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a 

munkát. 

 - Amennyiben az egyedi szerződés tárgya közterületen bonyolítandó kivitelezési 

munka, úgy Vállalkozó köteles a munkaterületen érintett lakókkal, társasházakkal 

és vállalkozási tevékenységet folytató egységekkel az ingatlanok 

megközelíthetőségének, az árufeltöltésnek és egyéb, az érintettek részéről a 

tevékenységi körükkel összefüggő igények időben történő egyeztetésére, és az 

egyeztetésnek megfelelő feltételek biztosítására. A feltételek biztosításáról 

Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdése előtt minimum 72 (hetvenkettő) 

órával az érintett tulajdonosokat, bérlőket, az érintett ingatlan használóit írásban, 

szórólapokon, nyomtatványon vagy a helyben szokásos más, ellenőrizhető módon 

értesíteni. A víziközmű szolgáltatás szüneteltetéséről történő értesítés szintén 

Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterületen 

érintett  tulajdonosok, bérlők értesítésének elmulasztásából eredő, a 

Megrendelőnek és/vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárért. 

- A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A 

közterületen történő munkavégzés során, a munkaterületen biztosítandó ideiglenes 

elektromos áram vételezési lehetőség kialakítása Vállalkozó feladata. 



- Kizárólag Vállalkozó felel a közvetlen megbízása alapján dolgozó alvállalkozók 

és szállítók kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgáltatás-

igényeik kielégítéséért. Vállalkozó kizárólag érvényes munkaszerződéssel, 

munkavállalási engedéllyel rendelkező Vállalkozóval megbízási vagy egyéb 

jogviszonyban álló személyeket vehet igénybe. A Vállalkozó személyzetének, a 

megbízása vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján dolgozó harmadik 

személyeknek az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 

szabályokhoz, előírásokhoz.  

- Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik személy tulajdonát csak a 

teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes engedélyével, vele történt 

megegyezés után veheti igénybe. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 

teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy balesete, vagyoni- 

és egyéb kára vonatkozásában.  

 

- Az időjárási viszonyokból adódó esetleges károkat Vállalkozónak napi szinten 

ellenőrizni kell, és azokat a helyszínen - az észleléstől számítottan: munkaidőben 

legkésőbb 8 (nyolc) órán belül, munkaidőn kívül 24 (huszonnégy) órán belül, 

valamint élet és balesetveszély esetén azonnal - elhárítani, javítani köteles. A jelen 

bekezdésben foglaltak megszegéséért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. 

- Vállalkozónak a munkaárok kialakításakor gondoskodnia kell a csapadékvíz 

megfelelő elvezetéséről. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat 

megszegi, úgy az ebből eredő valamennyi költséget, kárt köteles megtéríteni.  

 - A kivitelezés (anyagtárolás) során különös gondossággal - a mindenkor hatályos 

jogszabályok, hatósági előírások, szabványok maradéktalan betartásával - kell 

védeni a fákat (kalodázás) és a dísznövényeket, melyeket Vállalkozó 

dokumentálni köteles. 

- Megrendelő kapcsolattartójának, műszaki ellenőrének a munkaterületet érintő 

bejárása és ellenőrzése során Vállalkozó köteles minden, a kivitelezési munkára 

vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 

megadni.  

 

 

8.Átadás-átvétel 

 

8.1 Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület 

átadás-átvételét követően megkezdeni és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által 

az Építési Naplót és minden szükséges dokumentumot a hatályos előírásokban 

foglaltaknak megfelelően megnyitni, vezetni és hozzáférhető helyen tartani. 

 

8.2 Vállalkozó a víziközmű rendszer konkrét (3. pont szerinti egyedi ajánlat 

esetén) felújítási munkája végén annak teljes körű és hiánytalan elkészültét követően 

készrejelentést küld Megrendelő részére. 

 

8.3 Vállalkozónak a készre jelentéséhez csatolnia kell vonalas létesítmény 

felújítása esetében,a megvalósulási dokumentációt 4 példányban, hiánytalanul az 

alábbi tartalom szerint: 



- megvalósulási helyszínrajz EOV koordináta vagy derékszögű koordináta alapú 

beméréssel, magassági adatokkal minden csomópontban, minden iránytörési 

szelvényben és a vezetékszakaszon  

- érvényes vízminta vizsgálati jegyzőkönyv (ivóvíz vezetéket érintő építési munka 

esetén) 

- érvényes nyomáspróba jegyzőkönyv 

- víztartási próba jegyzőkönyv (gravitációs csatornavezetéket érintő építési munka 

esetén) 

- ipari kamerás vizsgálati jegyzőkönyv (gravitációs csatornavezetéket érintő építési 

munka esetén) 

- tömörségvizsgálati minősítő jegyzőkönyvek (amennyiben Vállalkozó feladata) 

- beépített anyagok megfelelőségi tanúsítványai  

- hulladék nyilvántartási lapok 

- építési napló 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

- kivitelezői nyilatkozat 

 

8.4 Vállalkozónak a készre jelentéséhez csatolnia kell nem vonalas létesítmények 

(gépészet, építmények, technológia esetében) felújítása esetében, a megvalósulási 

dokumentációt 4 példányban, hiánytalanul az alábbi tartalom szerint: 

- megvalósulási dokumentáció 

- érvényes vízminta vizsgálati jegyzőkönyv (ivóvíz technológia esetén) 

- érvényes nyomáspróba jegyzőkönyv 

- víztartási próba jegyzőkönyv (víztározó felújítási munka esetén) 

- beépített anyagok megfelelőségi tanúsítványai  

- hulladék nyilvántartási lapok 

- építési napló 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

- kivitelezői nyilatkozat   

 

8.5 Megrendelő műszaki ellenőre vagy kapcsolattartója Vállalkozó 

készrejelentésével kapcsolatban ellenőrzésre jogosult. Az ellenőrzést Vállalkozó 

felelős műszaki vezetőjével vagy kapcsolattartójával közösen kell lefolytatni. Az 

ellenőrzés során Megrendelő műszaki ellenőre vagy kapcsolattartója meggyőződik 

arról, hogy Vállalkozó teljesítése hiány- és hibamentes. Az ellenőrzés során tapasztalt 

hibákról, hiányosságokról Szerződő Felek hiánypótlási jegyzőkönyvet vesznek fel, 

melyben rendelkeznek a javítandó hiányosságokról és azok javításának határidejéről. 

Amennyiben Vállalkozó a hiánypótlási jegyzőkönyvben foglaltakat az előírt határidőre 

nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a hiánypótlási javítások elvégeztetésére és az 

azokkal kapcsolatban felmerülő költségeinek Vállalkozó felé történő érvényesítésére 

számlakompenzációval.  

 

8.6 Építéshatósági- és/vagy létesítési vízjogi engedélyezéshez kötött víziközmű 

fejlesztések esetében a Megrendelő részéről a készrejelentést követően 8 napon belül 

megtartott ellenőrzés hiány- és hibamentessége esetén Vállalkozó összehívja és 

lefolytatja a műszaki átadás-átvételi eljárást az illetékes hatóságok, közműkezelők, 

illetve Megrendelő részvételével. Az eljárás során a Vállalkozónak nyilatkoznia kell, 

hogy a munka a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt 

megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen, I. osztályú 

minőségben elkészült és a szerződés tárgya rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az 



átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Megrendelő műszaki ellenőrének vagy kapcsolattartójának, vagy képviselőjének 

aláírásával a teljesítést igazoló okmány is egyben. 

 

8.7 Havária jellegű és közvetlen kárveszély okozás elhárításával kapcsolatban 

végzett víziközmű fejlesztések esetében, a hiány- és hibamentes Vállalkozói teljesítést 

követően Megrendelő teljesítést igazoló okmányt állít ki Vállalkozó részére, 

tárgyhónapot követő hónap 10-ig leadott készre jelentés alapján. (6. pont) 

8.8 Garancia: A Vállalkozó a felhasznált eszközökre, anyagokra és az elvégzett 

munkára a sikeres teljesítés napjától számítva, 1 év teljes körű garanciát vállal. 

 

 

9. Számlázás, fizetési feltételek 

 

9.1 Vállalkozó a Megrendelő részéről kiállított teljesítést igazoló okmány alapján számla 

benyújtására jogosult. 

9.2 A számlában kiállításra kerülő összeg havária jellegű vagy közvetlen kárveszély 

elhárításával összefüggő víziközmű-fejlesztés esetén a 3. pontban foglaltak szerint 

történik.   

9.3  A számlában kiállításra kerülő összeg a jelen szerződés 3. pontja szerinti nem 

havária jellegű vagy közvetlen kárveszély okozás elhárításával kapcsolatos víziközmű 

felújítási munkák esetében a Vállalkozó által benyújtott részletes, minden 

megvalósítandó munkanemre kitérő költségkalkulációja alapján a Megrendelő részéről 

korábban elfogadott költségvetésben szereplő összeg, átalányáras elszámolás 

szabályait alapul véve. 

9.4 Amennyiben a víziközmű felújítási igényhez kapcsolódó kivitelezési munka a 

2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, úgy a Vállalkozó 

által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA 

felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a 

számlán is fel kell tüntetni. 

 

10.Szerződő Felek képviselete 

 

A víziközmű felújítási munkálatok jelen szerződésben foglaltak szerinti 

megvalósításában a Szerződő Felek részéről az együttműködés az alábbi személyek 

által történik: 

 

Megrendelő kapcsolattartója/kapcsolattartói: Szilágyi Csaba műszaki irodavezető 

 

Megrendelő részéről teljesítést igazoló okmány aláírására jogosult:  

Szilágyi Csaba műszaki irodavezető vagy az arra Megrendelő részéről kijelölt 

személy/szervezet (8.5. pont)  

 

Vállalkozó kapcsolattartója/kapcsolattartói: 

Ivaskó Csaba beruházási és fejlesztési főmérnök 

Kiss Géza üzemmérnökség vezető 

Máté Gábor üzemvezető 

 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: jogosultság szerint, de elsődlegesen Kiss Géza 

 



11.  Egyéb rendelkezések 

 

11.1 Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés 

tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és a másik fél írásos engedélye 

nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt 

jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő. Ezen kötelezettség 

megszegése esetén általános kártérítés érvényesíthető a szerződésszegő féllel 

szemben. 

11.2 A szerződést érintő kérdésekben, szerződéses jognyilatkozatok tétele során a 

kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. 

 11.3 Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. 

évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai 

irányadóak.  

 11.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitás 

kérdéseiket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem 

vezetne eredményre, úgy Szerződő Felek a Kecskeméti Járásbíróság, illetve 

(pertárgy értéktől függően) a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 11.5 Szerződő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához 

szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, 

felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Szerződő Felek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 

(három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozzák. 

 

Jelen szerződés 2 példányban jött létre, melynek 1 példánya a Megrendelőt, 1 példánya a 

Vállalkozót illeti meg. 

 

Szerződő Felek a szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben maradéktalanul megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Nagykőrös, 2014………………..   2014……………………..  

 

 

 

……………………………………… 

Nagykőrös Város Önkormányzatának 

képviseletében 

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Megrendelő 

……………………………………… 

BÁCSVÍZ Zrt. 

képviseletében 

Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Vállalkozó  

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

Kiss Péter 

pénzügyi irodavezető 



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő 

kerékpárút terveinek felülvizsgálata 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

34/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös 

összekötő kerékpárút terveinek felülvizsgálatára, újratervezésére 3.000.000.-Ft 

fedezetet biztosít a 2014. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére. 

 

2.) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

érintett partnerönkormányzatok (Cegléd, Nyársapát) jóváhagyását követően, a 

mellékelt vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:     1. pont: 2014. március 27. 

    2. pont: 2014. március 31. 

 

Felelős:     Dr. Czira Szabolcs polgármester   

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



  Vállalkozási Szerződés 

 

 

amely létrejött a(z)  

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Képviseli: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

Adószáma: 15731278-2-13 

Bankszámlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10915008-00000003-70920005 

Telefonszám: +36-53-550-300 

Faxszám: +36-53-351-058 

E-mail cím: fejlesztes@nagykoros.hu 

 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

valamint 

 

FUNTAL Kft. 

Székhely: 2367 Újhartyán, Epres u. 16/c. 

Képviseli: Lauter Jánosné 

Adószáma: 13455242-2-13 

Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-102549 

Bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-10380296-49020013 

Telefonszám: +36/30-9616-549 

Faxszám: +36/29-372-849 

E-mail cím: kftfuntal@gmail.com 

 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

együttesen Felek között, az alábbi feltételek szerint. 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által meghatározott Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös 

összekötő kerékpárút (441. sz. fkl. út 1+495-14+432 km szelvények között) engedélyezési 

tervdokumentációit felülvizsgálja és újratervezi. A tervdokumentációnak meg kell felelnie a 

hatályos szakmai jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, valamint a 4758-2/2014. 

iktatószámú ajánlattételi felhívásban szereplő minimális tartalmi követelményeknek. 

 

1. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés és a projekt sikere 

érdekében minden – a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 

maradéktalanul eleget tesznek. 

 

Nem a Vállalkozó feladata: 

- A megvalósításhoz szükséges területbiztosítási megosztási vázrajzok elkészítése, 

művelési ágból való kivonási munkarészek elkészítése, Földhivatali adatszolgáltatások 

beszerzése, ami tartalmazza a – térképmásolatok – tulajdonlapok – szomszédos 

területek név és címjegyzékét 

- Eljárási és hatósági díjak befizetése. 

mailto:fejlesztes@nagykoros.hu


 

II. Fizetési feltételek 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó 6.500.000.-Ft + ÁFA (a mindenkor 

hatályos jogszabály szerinti), azaz hatmillió ötszázezer forint + ÁFA tervezési díj (Fix 

átalányár) ellenében elvégzi jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

 

2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az engedélyezési tervdokumentációt a Megrendelő 

hagyja jóvá. A tervdokumentációk leszállítását átvételi elismervénnyel, a szerződés szerinti 

elkészültét teljesítésigazolás formájában a Megrendelő írásban igazolja a Vállalkozó felé. A 

Megrendelő köteles a Vállalkozó által szállított tervdokumentációkat a kézhezvételtől 

számított 15 munkanapon belül ellenőrizni, vagy ellenőriztetni és véleményezni, azok jól 

teljesítéséről (teljesítésigazolás), illetve hibás, vagy hiányos állapotáról a Vállalkozót írásban 

értesíteni. 

 

3. Hibás, vagy hiányos tervszolgáltatás esetén a Felek 5 napos javítási határidőt tűznek 

ki, amely határidőn belül a Vállalkozó hiánypótlását kötbérmentesen, és térítésmentesen 

köteles elvégezni. Ha a Megrendelő 15 munkanap után, vagy egyáltalán nem véleményezi a 

leszállított tervdokumentációkat, akkor azokat a Vállalkozó elfogadottnak tekinti, és az 

esedékes tervezési számlájának benyújtására jogosult, Megrendelő pedig annak 

befogadására és annak kiegyenlítésére köteles.  

 

Megrendelő a teljesítésigazolás kiadására a javítási határidő tűzése esetén a javított terv 

benyújtását követő 15 napon belül köteles.  

  

4. A Megrendelő jóváhagyását követően a Megrendelő teljesítés igazolást ad ki, amely 

alapján a Vállalkozó a vállalkozási díjnak megfelelő összegről vállalkozói számlát állít ki. A 

Megrendelő a vállalkozói számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján 

fizeti meg a Vállalkozó részére.  

 

5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési határidőt az engedélyezési 

tervdokumentáció esetében a tervdokumentáció közvetlen átadásával teljesíti. A Felek 

rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott és kiállított teljesítés igazolások 

alapján jogosult számlákat a Megrendelő felé benyújtani. Vállalkozó a II. fejezet 4. pontban 

leírtaknak megfelelően jogosult számlázni, a Megrendelő teljesítés igazolásának kiadását 

követően. 

 

6.  Teljesítés igazolás kiadására jogosult: 

Szilágyi Csaba – Műszaki Irodavezető. 

 

7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kiállított számlákat, a kézhezvételétől 

számított 30 naptári napon belül, átutalás útján kiegyenlíti a Vállalkozó MKB Bank Zrt.-nél 

vezetett 10300002-10380296-49020013 számú bankszámlájára. A Vállalkozó számláját a 

Megrendelőnek adja át.  

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

 

9. A Vállalkozó által benyújtott számlák formátumára a vonatkozó hatályos magyar 

jogszabályok előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megrendelő, 

amelyik befogadására a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok előírásai szerint jogosult. 



 

10. A szállítandó tervdokumentációk:  - engedélyes tervdokumentációk papíron 10 

példányban, digitális adathordozón (dxf és pdf formátumban) 1 példányban 

 

III. A szerződés időtartama 

 

1.  Jelen szerződés a Felek aláírásával lép életbe. 

2.  Engedélyezési tervdokumentáció teljesítési határideje a szerződés mindkét fél részéről   

történő aláírásától számított 60 nap. Az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő 

részéről történő átadást követően a Vállalkozó 15 napon belül tervismertetést köteles 

tartani egy alkalommal a Megrendelő részére. Ez a teljesítés feltétele. 

 

IV. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

1. Megrendelő a szerződés aláírását követően folyamatosan, egyeztetett időpontokban, 

többször lehetőséget biztosít Vállalkozó részére, hogy a szerződés teljesítéséhez 

felhasználható és Megrendelő által ismert és rendelkezésére álló dokumentumokat - azon a 

nyelven és olyan formában, ahogy azok Megrendelő rendelkezésére állnak - Vállalkozó 

megtekintse, a szükséges dokumentumokat elvigye a teljesítési határidőig kezelve. 

 

2. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és 

rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a 

Megrendelő a korszerűségi felülvizsgálat során vele folyamatosan egyeztethessen a lényeges 

kérdésekben állást foglalhasson.  

 

3. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az utasításadási jogkört ne lépje 

túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti 

meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a 

Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

 

4. Megrendelő kötelezettsége, valamint joga Vállalkozó jelentéseinek felülvizsgálata, 

véleményezése és jóváhagyása; illetőleg képviselő biztosítása olyan esetekben, ha 

Vállalkozó egyeztetést, helyszíni bejárást javasol valamely jelzett probléma esetén, továbbá 

megbeszélésekhez helyszín, tárgyaló biztosítása. 

 

V. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 

hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 

költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni.  

 

2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges mindennemű 

(jogi, szakma, kamarai tagság) feltétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan 

rendelkezik. 

 

3. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 

célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó –

amennyiben az utasítás nem okoz, vagy okozhat érdeksérelmet – az adott utasítás 

kézhezvételétől számított két napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva 

részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Vállalkozó a 



Megrendelőt azonnal figyelmeztetni tartozik, ha az adott utasítás érdeksérelmet okoz, vagy 

okozhat. Amennyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére 

fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott 

utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. 

 

4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 

veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból 

szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 

Vállalkozó felelős. 

 

5. A Megrendelő, vagy a Kivitelező részére a Vállalkozó tervezői művezetés 

biztosítására köteles a kivitelezési munkák során, 15 alkalommal térítésmentesen. A további 

tervezői művezetésre vonatkozó igényeket 5 munkanappal korábban kell jelezni a 

Vállalkozó felé, melynek költségeit a továbbiakban a tervezői művezetést kérelmező viseli 

(2016. december 31-ig történő megvalósulás esetén a Vállalkozó 30.000.- forint/nap + ÁFA 

díjért vállalja a tervezői művezetést).  

 

6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg 

alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Vállalkozó 

ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 

alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy 

összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele szemben szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

 

7. Vállalkozónak minden elkészült dokumentációt nyomtatott és digitális formában e 

szerződés II. fejezet 8. pontjában meghatározott példányszámban köteles szolgáltatni. A 

nyomtatott terv szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, tartalomjegyzékkel, a rajzalapokat 

A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A tervet csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával 

és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni.  

 

8. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, 

hogy a jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

 

9. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő, 

ugyanakkor leginkább költség-hatékony megoldás kidolgozásáért szavatossági felelősséggel 

tartozik. A részben vagy egészben hibás terv vagy más okirat megfelelő átdolgozásáért a 

Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

 

10. Amennyiben a Vállalkozó a terv kijavítását alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt 

határidőre nem végzi el, illetve ha teljesítésének hibájával arányos, annak megfelelő 

árleszállítást nem ajánl fel, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetés és kártérítési kötelezettség 

nélkül elállhat. 

 

11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység 

végrehajtása során a Megrendelő minőség és környezetirányítási rendszert működtet és 



egyben nyilatkozik, hogy a munkavégzés során a Vállalkozó képviselője MIR, KIR (ezen 

rendszerekre) vonatkozó szabályozásokat megismeri, tudomásul veszi, alkalmazza. 

Megrendelő Vállalkozó részére kapcsolattartója révén biztosítja mindezen szabályokhoz 

történő hozzáférhetőséget. 

 

12. Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárás során együttműködni a Megrendelővel, az 

esetleges kérdések esetén rendelkezésre állni. 

 

VI. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

 

1. A Vállalkozó és a Megrendelő Kapcsolattartója közötti bármely írásos kommunikációt 

személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. 

Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen 

kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős 

(különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell 

erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

 

2. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 

hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon kell 

közölni. 

 

3. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A 

szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásba foglalták. 

 

4. A teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél 

olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri tárgyalási szinten, köteles minden – 

akár informális – megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb., során tolmácsot biztosítani. A 

projektvezetőnek és helyettesének tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel kell 

rendelkezniük. 

 

5. Nagykőrös Város Önkormányzata (2750. Nagykőrös, Szabadság tér 5.), mint 

Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége: 

 

 Név:     Szilágyi Csaba irodavezető 

 Postacím:   2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz. 

 Telefonszám: +36/53-550-330 

 Faxszám:   +36/53-550-321 

 E-mail cím:  fejlesztes@nagykoros.hu 

 

 A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége: 

 

 Név:     Lauter Attila  

 Postacím:   2367 Újhartyán, Epres u. 16/c. 

 Telefonszám: +36/30-9616-549 

 Faxszám:   +36/29-372-849 

E-mail cím:   kftfuntal@gmail.com 

 

 

 Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban (bankszámlaszámának) 

bekövetkezett minden változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 



 Vállalkozó kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a jelen 

szerződésben és az ajánlati dokumentációban feltüntetett, a projekt megvalósításában 

résztvevő személyek személyes adataiknak a Megrendelő által történő kezeléséhez (ideértve 

ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. 

Ennek alapján Vállalkozó szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő 

kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.  

 

6. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása 

során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 

partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a 

jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más 

információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő 

átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli 

korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik. A Felek ezen kötelezettségük 

megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti 

kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, 

megbízottjaik és alvállalkozóik részére.  

 

VII. Szerzői jogi rendelkezések 

 

1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervben foglalt megoldásokra harmadik személynek 

nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 

akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 

követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 

Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői 

jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen 

eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

 

2. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven 

jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy 

engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség 

nélkül. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a 

Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további engedélyt 

adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, 

nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozásra 

harmadik személynek átadhatja. 

 

3. A Vállalkozó által készített terv a Vállalkozónak kizárólagosan egy a fent megjelölt 

létesítmények megvalósítása érdekében teljesített szolgáltatási eszközei. A Vállalkozó a 

tervre vonatkozóan felhasználási jogot biztosít a Megrendelőnek az adott létesítmény 

megvalósításához, annak más helyszínen történő megvalósítása a Vállalkozó hozzájárulása 

nélkül nem lehetséges. A felhasználás díját a Felek a II. fejezet 1. pontjában foglaltak 

szerint határozzák meg. A Megrendelő jelen szerződés tárgyát képező tervet más helyszínen 

a Vállalkozó beleegyezése nélkül nem használhatja fel. 

 

 

 

 

 



VIII. A szerződés módosítása 

 

1. Felek közös megegyezéssel módosíthatják jelen szerződést, ha a szerződéskötést 

követően –a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény 

miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

 

2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 

szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie. 

 

3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 

rendelkezés megfelelően irányadó. 

 

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

 

2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

 

3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 

szerződésszegésének megállapításánál a műszaki-gazdasági tervezőmunkára a vonatkozó 

jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben 

foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

 

4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 

Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

 

 a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos ok nélkül 

megtagadja; 

 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését 

korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről 

a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

 teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan számottevő 

késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, 

vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

 

 a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 

előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a vonatkozó 

jogszabályok előírtak; 

 

 a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás lesz, és 

a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő eredménytelenül telt el; 

 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 

megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

 



 az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 

engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

 

5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

 

 Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 

felajánlott tervdokumentációt; 

 elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre 

bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 

a tervdokumentációt határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy 

teljesítése hibás lesz; 

 

 a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után ésszerű és jogszerű 

határidőn belül nem közli az átadott tervdokumentációval szembeni kifogását a 

Vállalkozóval; 

 

 a Vállalkozó által benyújtott számlák kiegyenlítése érdekében a fizetési kötelezettségeit nem 

teljesíti, azaz nem gondoskodik a számlák kiegyenlítése érdekében szükséges lépések 

megtételéről. 

 

6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból 

válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló 

szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a 

tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

 

7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, 

ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a 

szerződés érvénybelépésének időpontja után következett be. 

 

8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 

haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt 

akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni köteles. 

 

9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, valamint 

egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül 

merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

 

10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni 

tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 

11. Amennyiben a szerződés teljesítése – a fentiek szerint – egyik félnek sem felróható 

okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a 

meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel.  

 

 Erre tekintettel, ha: 

 a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 

Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 



 a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 

 a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés 

szerinti vállalkozási díj megilleti. 

 

12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, 

valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációt vis maior okból károsodás éri, 

vagy ha azok elpusztulnak. 

 

13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációt, ha azok elpusztulása 

senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált terv átvétele 

a Megrendelőnek nem kötelessége. 

 

14. A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért 

felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési 

kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér 

megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint 

Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. 

 

15. A Vállalkozó a neki felróható késedelme esetén kötbért köteles fizetni. A kötbér napi 

mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a/nap. 

 

16. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő 

jogosult a megbízási díjból visszatartani. 

 

17. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 

szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre 

a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. 

 

18. Ha a Vállalkozó hibájából adódóan a tervdokumentáció, vagy egyes részeinek 

elkészítése meghiúsul, akkor a Vállalkozó, Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles 

megfizetni. A kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a/alkalom. 

 

19. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 

20. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. 301/A. 

§ vonatkozó szabályai az irányadók. 

 

X. Egyéb rendelkezések 

 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, 

adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációt bizalmasan, üzleti 

titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben 

a Megrendelő nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, a felsorolt adatok, terv 

nyilvánosságra nem hozható. Erre vonatkozóan a Vállalkozó köteles megfelelő belső 

ügyrendet kialakítani, és biztosítani, hogy a tudomására jutott információkat csak a 

szerződés teljesítésére használja fel és Közreműködőjének csak olyan mértékben adja át, 

amely a feladat teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó és Közreműködője a szerződés 

teljesítése céljából készített tervet a szerződés keretein kívül nem használhatják fel. A 

titoktartási kötelezettséget minden esetben biztosítani és érvényesíteni kell. 



 

2. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés – 

azok átadásától számított – három éven belül megkezdődik, a terv hibája miatt 

érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján kivitelezett 

létesítmények átadásának időpontja. 

 

3. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés 

úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, nézeteltérést, amely közöttük 

felmerül. 

 

4. Ha vitás ügy merült fel, a Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 

véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél 

kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre 

irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott 

határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita végleges és végrehajtandó rendezése érdekében 

a Nagykőrösi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszékhez fordulni a jogvita 

eldöntése végett. 

 

 Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 

4 (négy) eredeti példányt kap.  

 

 A jelen szerződésben nem szereplő kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

irányadók. 

  

 Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Nagykőrös, 2014. március … Újhartyán, 2014. március … 

 

 

 

 

……………………………… 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 

Megrendelő képviseletében 

………………………………… 

Lauter Jánosné 

ügyvezető 

Vállalkozó képviseletében 

  

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

 

Nagykőrös, 2014. március … 

 

 

                       …………………………… 

                    Kiss Péter  

   pénzügyi irodavezető 

        



 

Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a Nagykőrösi Rendőr-

kapitányság 2013. évi munkájáról 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

35/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 2013. 

évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolót elfogadja.  

 

Határidő:  2014. március 27. 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló az International Ambulance 

Service Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 

(teljes körű háziorvosi ügyeleti szolgálatot 

biztosító vállalkozó) tevékenységéről 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

36/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az International Ambulance Service 

Egészségügyi és Szolgáltató Kft (teljes körű háziorvosi ügyeleti szolgálatot biztosító 

vállalkozó) tevékenységéről készült beszámolót – melléklet szerint - elfogadja.  

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

                

Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül  

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a Nagykőrösi Humánszol-

gáltató Központ 2013. évi szakmai 

munkájáról 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

37/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Nagykőrösi Humánszolgáltató 

Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült beszámolót – melléklet szerint - elfogadja.  

 

 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

               Bujdosó Balázs intézményvezető 

 

Határidő: a jegyzőkönyv hitelesítését követő 8 napon belül  

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Beszámoló a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

2013. évi ingatlangazdálkodási tevékeny-

ségéről 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

38/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

2013. évi ingatlangazdálkodási beszámolóját elfogadja. 

2. Elrendeli a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. értesítését. 

 

Határidő:  1.pont: 2014. március 27.  

   2.pont: jegyzőkönyv hitelesítését követő 5. nap 

 

Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék 2010. évi 

ellenőrzését követően elfogadott 

intézkedési terv végrehajtása 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

39/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2010. 

évi ellenőrzését követően elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2010. (VI.24.) ÖT. sz. 

határozat 6. pontjának 2010. szeptember 30-i határidejét 2014. május 30-ra módosítja.  

 

Határidő: 1. pont esetében: 2014. március 27. 

      2. pont esetében: 2014. május 30. 

 

Felelős: Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

Tárgy: „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

40/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre „Jó tanuló, jó sportoló” 

pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

Határidő: 2014. április 4. 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



 1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ”  

pályázatot hirdet nagykőrösi 1-8. osztályos diákok részére 

 

A pályázat célja: A magas színvonalon teljesítő nagykőrösi tanulók méltó elismerésben 

részesítése, ezáltal is eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzése, és 

motiválása szellemi, fizikai képességeik fejlesztésére. 

A pályázók köre: A Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező 1-8. osztályos 

diákokra javaslatot tehet a nevelőtestület és az edző, vagy a 

sportegyesület vezetője. 

A pályázat feltételei: 

1. 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között  

1.1. városi, városkörzeti művészeti versenyen elért I-III. helyezés, megyei 

tanulmányi, művészeti versenyen elért I-V. helyezés, illetve országos 

versenyeken elért I-X. helyezés (kivételt képeznek a levelezős versenyek),  

1.2. sportversenyeken való eredményes szereplés: városi, városkörzeti, területi, 

megyei, országos elődöntő I-III. helyezés, országos döntő I-VI. helyezés, 

2. A 2013/2014. tanév félévi bizonyítványában legalább 4,5 tanulmányi átlag, továbbá 

példás vagy jó magatartás és szorgalom eredmény. 

3. Előnyben részesül a sikeres nyelvvizsgát tett tanuló.   

A pályázat benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével 

lehet, mely átvehető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető Nagykőrös 

Város Önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu).  

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. április 30. (beérkezés határideje) 

Beküldési cím: 

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12. 

A pályázat elbírálója: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Az elbírálás módja: Értékelési pontrendszer alapján történik. 

A pályázat díjazása, melynek összértéke 100 000 Ft: 

 Arany fokozat (legfeljebb 3 diák): balatonakali táborozás támogatása 

 Ezüst fokozat (legfeljebb 3 diák): nagykőrösi táborozás támogatása 

 Bronz fokozat (legfeljebb 3 diák): könyvvásárlási utalvány 

 

A díjak és az oklevelek Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 

30. napján tartandó ülésén/az iskolák tanévzáró ünnepélyén kerülnek átadásra.  

 

Dr. Czira Szabolcs 

  polgármester 

http://www.nagykoros.hu/


ADATLAP 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

„JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ” pályázatához 

 

1. Személyi adatok: 

Név: ……………………………………………………………………………………..…….. 

Születési hely: ………………………………..……      Születési idő: ………..…………...….  

Lakcím: ………………………………………………………………………….………..…… 

Iskola: ………………………………………………………………………………………….. 

Egyesület: …………………………………………………………….Sportág:……..………… 

Testnevelő: …………………………………………………Edző:…………………………… 

2. A 2012/2013. tanévben elért eredmények: 

 Tanulmányi és kulturális, művészeti verseny pontos megnevezése* Időpontja Helyezés 

   

   

   

   

   

 Sportverseny pontos megnevezése** Időpontja Helyezés 

   

   

   

    

   

   

* Összesen 5 verseny eredményét lehet figyelembe venni. 

**Összesen 6 verseny eredményét lehet figyelembe venni. 

Nyelvvizsga: ............................................................................................................  

Tanulmányi eredmény (2013/2014. tanév félévi átlag): …………………………..  

 

3. MELLÉKLETKÉNT KÉRJÜK LEADNI: 

a. A testnevelő tanár vagy az edző által készített szakmai értékelést (maximum 1 oldal). 

 b. Az iskolai félévi bizonyítvány intézmény által hitelesített másolatát. 

 

Dátum: Nagykőrös, 2014. április … 

 

P.H. 

  

 

 

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

                     igazgató                                    testnevelő                        edző/sportegyesület vezetője 

  



2. számú melléklet 

 

ÉRTÉKELÉSI PONTRENDSZER 

 

1. Tanulmányi eredményért max. 50 pont (tanulmányi átlag x 10 pont)  

2. Nyelvvizsga – Alapfok: 10 pont nyelvenként 

3. Tanulmányi és művészeti versenyek eredménye: 

 

Tanulmányi versenyek 
I. 

helyezés 

II. 

helyezés 

III. 

helyezés 

Továbbiakban 

helyezéstől 

függően 

Megyei 10 8 6 4, 2, 0 

Országos 20 18 16 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 

 

Kulturális, művészeti 

versenyek 

I. 

helyezés 

II. 

helyezés 

III. 

helyezés 

Továbbiakban 

helyezéstől 

függően 

Városi 6 4 2 0 

Városi, városkörzeti, 

térségi, területi 
8 6 4 0 

Megyei 10 8 6 4, 2, 0 

Országos 20 18 16 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 

 

Összesen 5 verseny eredményét lehet figyelembe venni. 

 

4. Sportversenyek eredménye: 

 

Sportversenyek 
I. 

helyezés 

II. 

helyezés 

III. 

helyezés 

Továbbiakban 

helyezéstől 

függően 

Városi 6 4 2 0 

Városkörzeti, térségi, 

területi 

 

8 6 4 0 

Megyei 12 10 8 0 

Országos 16 14 12 10, 8, 6, 4, 2 

  

Összesen 6 verseny eredményét lehet figyelembe venni. 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Zárt ülés! 

 

Tárgy: A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok 2014. évi felújítási és 

karbantartási terve 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

41/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

által benyújtott felújítási tervben bemutatott önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2014. 

évi karbantartási tervezetét elfogadja.  

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

által benyújtott önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2014. évi felújítási tervét 

elfogadja. 

3. Elrendeli a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. értesítését.  

Határidő: Jegyzőkönyv hitelesítését követő 5 nap 

Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Zárt ülés! 

 

Tárgy: A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 

lakás és nem lakás célú ingatlanok 2014. 

évi hasznosítási terve 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

42/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

által benyújtott önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2014. április 1. és 2015. március 

31. közötti időszakra vonatkozó hasznosítási tervét elfogadja. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

által javasolt három szociális alapon hasznosítható bérlakás – Abonyi u. 2/8., Eötvös 

K. u. 3/3. és Tompa M. u. 2/1. – státuszát a megüresedést követően továbbra is 

fenntartja.  

 

3. A Nagykőrös, Ceglédi u. 6. szám alatti, 174 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

3.1. elrendeli annak lakáscélú ingatlanként történő hasznosításból történő kivonását a 

továbbiakban nem lakáscélú hasznosítási funkció megjelölésével 

3.2. utasítja a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-t a jogcímmel ingatlanban tartózkodók 

vonatkozásában a lakáscsere eljárás lefolytatására. 

 

4. A Nagykőrös, Kossuth L. u. 7. számú, 626 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

4.1. Az ingatlant kijelöli értékesítésre. 

4.2. Jóváhagyja a felépítmény jelenlegi műszaki állapota miatt történő kiürítését. 

4.3. Utasítja a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a jogcímmel 

ingatlanokban tartózkodók esetében a lakáscsere eljárás megkezdésére és 

lefolytatására.  

 

5. Utasítja a KÖVA-KOM Nonprofit vezérigazgatóját, hogy a megtett intézkedésekről 

számoljon be a Képviselő-testület 2014. szeptemberi rendes ülésén.  

 



 

6. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

értesítését elrendeli. 

Határidő: 1., 2., 3.1., 4.1., 6. pont:Jegyzőkönyv hitelesítését követő 10 napon belül 

  3.2., 4.2., 4.3.:  2014. szeptember 1.  

  5. pont:   2014. A képviselő-testület munkaterv 

szeptemberi rendes ülése 

Felelős: 1., 4., 6. pont:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

  2-3. pont:  Dr. Czira Szabolcs polgármester   

     hasznosítás vonatkozásában Vozárné Ragó Ildikó 

     vezérigazgató 

  5. pont:   Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató  

 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk.

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

  



Nagykőrös Város Önkormányzat       

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

Zárt ülés! 

 

Tárgy: Szociális ellátásokkal kapcsolatos 

fellebbezés elbírálására javaslat 

 

 

 K I V O N A T 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2014. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

43/2014. (III.27.)                önkormányzati határozat 

 

1.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs László 2750 Nagykőrös, 

Székely u. 17. szám alatti lakos részére az 1. mellékletben foglalt határozatban 

foglaltak szerint, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben 

és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet 48. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében közgyógyellátásra való 

jogosultságot állapít meg. 

 

2.  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett értesítését elrendeli. 

 

Határidő: 1. pont: 2014. március 27. 

  2. pont: döntést követő 5 napon belül 

  
Felelős:  Dr. Czira Szabolcs polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 G. Kovács Sándor sk. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna sk. 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

  

 

 

A kivonat hiteléül: 

  



1. melléklet 

 

 

Ügyiratszám: 3594-    /2014.    Tárgy: Szűcs László 

Ügyintéző: dr. Ecsedi Viktória közgyógyellátás megállapítása       

iránti ügye 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Szűcs László (született: ……………………..., anyja neve: …………………, TAJ: 

……………………..) 2750 Nagykőrös, Székely u. 17. szám alatti lakos közgyógyellátásra 

való jogosultság megállapítása iránti kérelmének elutasítása elleni fellebbezésére  Nagykőrös 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta Nagykőrös Város Önkormányzat 

polgármesterének 3594-2/2014. számú, 2014. február 6. napján kelt I. fokú határozatát, és azt  

 

helybenhagyja,  

egyidejűleg méltányossági jogkörében  

kérelmező részére 2014. április 11. napjától 2015. április 10. napjáig közgyógyellátásra 

való jogosultságot állapít meg. 

 

Jogosultság jogcíme: méltányossági alapon 

A jogosult havi egyéni gyógyszerkerete: 6000,-Ft.  

A jogosult évi eseti gyógyszerkerete: 6000,-Ft.    

TAJ szám: 020-486-314 

 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése szerint köteles bejelenteni a 

közgyógyellátásra való jogosultságát, illetve a személyi adatait érintő változásokat. Ennek 

elmaradása esetén a Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a közgyógyellátásra való 

jogosultságot a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt meg kell szüntetni, és a 

közgyógyellátás keretében igénybe vett ellátás visszafizetésére köteles. 

A határozat meghozatalával egyidejűleg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 53. § (1) bekezdése alapján 

felkérem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy a Budapest Főváros 

Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Közgyógyellátási 

Osztály (Budapest, Teve u. 1/a-c.) MÁK 10032000-00280240 számú számlájára a jogosult 

részére megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-át, ebben az esetben 23400,-Ft-ot 

térítési díjként a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül utaljon át. 

 

A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.  

 

Ezen határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – 

bírósági felülvizsgálat kérhető a Budapest Környéki Törvényszéktől, mely az elsőfokú 

határozatot hozó szervnél nyújtható be. (Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármestere, 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

 

 



 

INDOKOLÁS 

 

Szűcs László (szül.: ……………………….., an.: ……………………) 2750 Nagykőrös, 

Székely u. 17. szám alatti lakos közgyógyellátás megállapítása iránt nyújtott be kérelmet a 

Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatalához.  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatala Hatósági Osztálya kérelmező 

közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmét PE-11B/HAT/125-2/2014. számú, 2014. január 

29. napján kelt végzésével elutasította, figyelemmel arra, hogy kérelmező a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. § 

(1) és (2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35/A. § (1) bekezdése értelmében a 

kérelmet és az iratanyagot áttette a jegyzőhöz.  

 

Az Szt. 50. § (3)-(4) bekezdése, valamint az Szt. 50. § (4a) bekezdése szerint: „(3) … - 

méltányossági jogcímen - az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, 

akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. 

Az önkormányzat rendeletében … a helyi viszonyoknak megfelelően szabályozza. (4) … a 

méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a települési önkormányzat képviselő-

testülete dönt. … a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják 

meg. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja - … - a jogosultságot 

megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.  (4a) A közgyógyellátásra való 

jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen állapítható meg azzal, 

hogy méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható 

meg, ha a kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra. 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 27/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 46. § alapján: „Méltányos közgyógyellátás illeti meg azt a 

szociálisan rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750,-Ft), egyedül élő 

esetén annak 200%-át (jelenleg 57.000,-Ft) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító 

ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át 

eléri (jelenleg 5.700,-Ft).” 

 

Kérelmező kérelmét az I. fokon eljáró hatóság 2014. február 6. napján kelt, 3594-2/2014. 

számú határozatával elutasította, azzal az indokkal, hogy kérelmező egyedül él, havi 

jövedelme (58.295 forint) meghaladja a jogszabály által az ellátásra való jogosultság 

megállapítására előírt jövedelemhatárt. 

 

Kérelmező az I. fokú határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, 

melyben előadta, hogy egyedül él, 2007 óta rokkant nyugdíjas, állandó orvosi kezelés alatt, 

havi rendszeres gyógyszerköltsége 15.000 forint. 

 

A fellebbezésben foglaltak és a rendelkezésre álló iratok megvizsgálását követően 

megállapítható, hogy az I. fokon eljáró hatóság jogszerűen járt el, tekintettel arra, hogy a 

kérelmező havi jövedelme (58.295 forint) meghaladja a jogszabály által az ellátásra való 

jogosultság megállapítására előírt jövedelemhatárt (57.000 forint). 



 

Az R. 48. § (1) bekezdése szerint: „Az e rendelet értelmében elutasított kérelmek esetében a 

Képviselő-testület minősített többséggel az éves helyi költségvetés terhére méltányossági 

jogkörében eljárva állapíthat meg szociális ellátást.” 

Az R. 48. § (2) bekezdése alapján: „Az (1) bekezdés alapján a méltányossági jogkör 

gyakorlásának feltétele a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a jövedelemhatártól 

maximum 5 %-al tér el.” 

 

Kérelmező esetében az R. 48. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel méltányossági jogkör 

gyakorlására a Képviselő-testületnek lehetősége van, tekintettel arra, hogy az egy főre jutó 

jövedelem 2,27 %-kal haladja meg a jogszabály által az ellátásra való jogosultság 

megállapítására előírt jövedelemhatárt. 

 

Kérelmező havi összes gyógyító ellátásának költsége Budapest Főváros Kormányhivatala 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Szakhatósági állásfoglalása szerint 6.000 

forint. 

 

Fentiek alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

 

A közgyógyellátási igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáig a 

Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 

Közgyógyellátási Osztálya postán küldi meg a jogosult részére. 

 

A határozat az Szt. 50. § (3)-(4) bekezdése, az Szt. 50. § (4a) bekezdése, 50/A. § (10) 

bekezdése és 53. § (1) bekezdése, valamint az R. 46. és 48. § (1)-(2) bekezdésén alapul.                                                                                                                                               

 

A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése 

határozza meg. 

 

A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés a) pontja biztosít 

lehetőséget. 

 

 

 

Nagykőrös, 2014. március 27. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

 


