ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2018. március 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére,
valamint
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 28. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás kérés az Enying 64-es út mentén létesülő ALDI
áruház útépítéséhez és csapadékvíz elvezetéséhez
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette:
Pirmann-né Felső Marianna osztályvezető
Iktatószám: 01/1369-2/2018.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű/ minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a T. Bizottság és Képviselő-testület elé a ZAHORA Mérnöki, Pénzügyi
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b.) kérelmét a HOFER
Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából, az Enying,
belterület 2754/26 helyrajzi számú ingatlanon átépítésre kerülő üzlet csapadékvíz
elvezetésének, útépítési és forgalomtechnikai engedélyének tárgyában.
1. Előzmények
A ZAHORA Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1043 Budapest, Lórántffy
Zs. u. 15/b.) a HOFER Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)
megbízásából 2018. március 08. napján kérelmet nyújtott be az Enying, Váci M. u. 2754/26
helyrajzi szám alatt átépítésre kerülő áruház csapadékvíz elvezetéséhez, útépítési és
forgalomtechnikai engedélyezési eljárásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadása
iránt.
A HOFER Magyarország Ingatlan Kft. az Enying, belterület 2754/26 hrsz.-ú ingatlanon létesít
áruházat. Az ingatlanon jelenleg is áruház áll, ennek átépítésével létesül az ALDI áruház. Az
átépítés során a meglévő (42 db) mellett további 23 db parkoló létesül. Az összes parkoló
szám így 65 db lesz. Új parkolóhelyek épülnek az épület Rózsa parkkal párhuzamos oldalán
(az épületre merőleges kialakítással), valamint a 64-es úttal párhuzamosan (arra merőleges
állásokkal) a meglévő parkoló bővítéseként.
A területen 2 db víznyelő és 4 db víznyelő fedlapos tisztítóakna biztosítja a csapadékvíz zárt
rendszerbe történő bevezetését. A meglévő csatornák Ø16 – Ø30 méretűek. A meglévő
víznyelők kisméretű fedlappal rendelkeznek, ezek 50x50 méretűre történő cseréjét tervezik.
A parkoló bejáratánál levő víznyelőt a megváltozott szegélykialakítás miatt át kell helyezni.
Az áthelyezett víznyelő- és tisztító akna között a meglévő csövet DN200 KG-PVC méretűre
való bővítését tervezik. A bejárat nyugati oldala mellé létesítendő várakozóknál jelenleg két
tetőlefolyó található, melyek a zöldterületre vezetik a csapadékvizet. Ezeket a tetőfolyókat a
Rózsa parkkal párhuzamos burkolt árokba vezetik DN160 KG-PVC csatornával. A tetőfolyók
„tövébe” tisztító idom beépítését tervezik, a két bekötés egyesítését 45-os KGEA idommal

kell készíteni. A Rózsa parkkal párhuzamos árkokat tisztítani, profilozni szükséges, a két
bejárat alatti áteresz tisztítása mellett.
A Dózsa György út és a Rózsa park kereszteződésében a kereszteződés Rózsa parki
torkolatában meglévő középszigetet el kívánják bontani, hogy az áruházat töltő kamionok 64es útról történő lehajtása zavartalan legyen.
A meglévő parkoló területén levő aszfalt burkolatokon kopóréteg cserét, a meglévő térkő
felületeken újraburkolást irányoztak elő.
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről
szóló 25/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése alapján a tulajdonosi
hozzájárulással kapcsolatos hatásköröket és eljárási rendet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 6. §-a
tartalmazza. Hivatkozott jogszabályhely alapján: „Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos
tulajdonosi jognyilatkozatok közül:
a) építési ügyekben [közművekkel való ellátás: ivóvíz vezeték, szennyvíz vezeték,
gázvezeték, villamos vezeték); bontás] a tulajdonosi hozzájárulás megadása,
b) az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá
visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulás
megtételére a polgármester jogosult.”
A fentiekre tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet – mint a tulajdonosi hozzájárulás
kiadására jogosultat - hogy a jognyilatkozat megtételére vonatkozóan álláspontját kialakítani
szíveskedjen.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017.
(XI.30.) önkormányzati rendelet
 A közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX.08.) önkormányzati
rendelete
 A vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III.01.) önkormányzati
rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:4. Határozati javaslatok, rendelettervezet:
Mellékletben csatolva
5. melléklet
- ZAHORA Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1043 Bp. Lórántffy Zs. u.
15/b.) kérelme a HOFER Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)
megbízásából
- Tervezői nyilatkozat 2 db
- Műszaki leírás 2 db
- Átnézeti helyszínrajt 2 db
- Víziközművek helyszínrajza
- Útépítési helyszínrajz
- Hossz-szelvény
- Keresztszelvények
- Forgalomtechnikai helyszínrajz
- Építés alatti forgalomtechnikai helyszínrajz
- Közműgenplán

- Csőfektetési munkaárok mintakeresztszelvény
- Költségvetés kiírás 2 db
- Határozati javaslat (PTFB részére, Képviselő-testület részére)
Enying, 2018. március 14.
Tisztelettel:
Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT
(a PTFB részére)
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának ...../2018.
(III. 26.) határozata az Enying, belterület 2754/26 helyrajzi számú ingatlanon átépítésre
kerülő üzlet csapadékvíz elvezetését, útépítési és forgalomtechnikai engedélyét érintő
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. az Enying, belterület 2754/26 helyrajzi számú ingatlanon átépítésre kerülő üzlet
csapadékvíz elvezetéséhez, útépítési és forgalomtechnikai engedélyéhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadja:
a) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, csak az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő munkavégzéshez jelent
hozzájárulást a kiviteli-engedélyezési tervben szereplő mértékig.
b) A munkavégzés befejezése után a kapcsolódó igénybe vett közterületeket helyre kell
állítani. Az igénybe vett területek szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.
c) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne tartózkodhassanak ott. Az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás
megadásával nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen
bekövetkező balesetekért, illetve károkozásért.
d) A bontás során keletkező hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
elhelyezni, melynek költségei kérelmezőt terhelik.
e) A kivitelezési munkák csak a végleges és végrehajtható engedélyezett tervek alapján
kezdhetők meg, a rendeltetésszerű joggyakorlást az önkormányzat ellenőrizheti. Az
esetlegesen szükségessé váló közműkiváltások tervezési, megvalósítási költsége
kérelmezőt terhelik.
f) A munkavégzés során felmerült új körülményekről, illetve a munkálatok befejezéséről a
kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.
g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított egy évig
érvényes.
i) A tervezés és a megvalósítás során a gyalogjárdának minimum 2,0 m szélességet kell
biztosítani, hogy a kerekes-székek közlekedésének ne legyen akadálya.
j) A parkolókra útépítési engedélyezési tervet kell készíteni, és be kell szerezni az illetékes
útügyi hatóság építési engedélyét.
k) A parkoló üzemeltetéséről és fenntartásáról jogosult köteles gondoskodni.
3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal”
HATÁROZATI JAVASLAT
(a Képviselő-testület részére)

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ......../2018. (III. 28.) az Enying,
belterület 2754/26 helyrajzi számú ingatlanon átépítésre kerülő üzlet csapadékvíz
elvezetését, útépítési és forgalomtechnikai engedélyét érintő tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. az Enying, belterület 2754/26 helyrajzi számú ingatlanon átépítésre kerülő üzlet
csapadékvíz elvezetéséhez, útépítési és forgalomtechnikai engedélyéhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadja:
a) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, csak az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő munkavégzéshez jelent
hozzájárulást a kiviteli-engedélyezési tervben szereplő mértékig.
b) A munkavégzés befejezése után a kapcsolódó igénybe vett közterületeket helyre kell
állítani. Az igénybe vett területek szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.
c) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne tartózkodhassanak ott. Az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás
megadásával nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen
bekövetkező balesetekért, illetve károkozásért.
d) A bontás során keletkező hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
elhelyezni, melynek költségei kérelmezőt terhelik.
e) A kivitelezési munkák csak a végleges és végrehajtható engedélyezett tervek alapján
kezdhetők meg, a rendeltetésszerű joggyakorlást az önkormányzat ellenőrizheti. Az
esetlegesen szükségessé váló közműkiváltások tervezési, megvalósítási költsége
kérelmezőt terhelik.
f) A munkavégzés során felmerült új körülményekről, illetve a munkálatok befejezéséről a
kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.
g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított egy évig érvényes.
i) A tervezés és a megvalósítás során a gyalogjárdának minimum 2,0 m szélességet kell
biztosítani, hogy a kerekes-székek közlekedésének ne legyen akadálya.
j) A parkolókra útépítési engedélyezési tervet kell készíteni, és be kell szerezni az illetékes
útügyi hatóság építési engedélyét.
k) A parkoló üzemeltetéséről és fenntartásáról jogosult köteles gondoskodni.
3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2018. március 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére,
valamint
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 28. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás a Mikó & Mikó Kft. (8130 Enying, Mikó tanya 1.
(096/15 hrsz.) Enying, Rákóczi u. 3. (2280 hrsz.) üzletház útépítési és
csapadékvíz elvezetésének ügyében
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette:
Pirmann-né Felső Marianna osztályvezető
Iktatószám: 01/1483-2/2018.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű/ minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a T. Bizottság és Képviselő-testület elé az Infra Solutions Bt. (8000
Székesfehérvár, Budai út 54. 9. em. 4.) kérelmét a Mikó & Mikó Kft. (8130 Enying, Mikó
tanya 1. (096/15 hrsz.) megbízásából az Enying, belterület 2280 helyrajzi számú ingatlanon
épített üzletház útépítési és csapadékvíz elvezetése tárgyában.
1. Előzmények
Az Infra Solutions Bt. (8000 Székesfehérvár, Budai út 54. 9. em. 4.) a Mikó & Mikó Kft.
(8130 Enying, Mikó tanya 1. (096/15 hrsz.)) megbízásából 2018. március 14. napján kérelmet
nyújtott be az Enying, Rákóczi u. 3. (2280 hrsz.) szám alatt épített üzletház útépítési és
csapadékvíz elvezetési eljárásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt. A
tervezett létesítmények érintik a 2261 és 2357 hrsz.-ú ingatlanokat.
A várakozóhelyeket két 5,5 m széles bejáróúton keresztül lehet megközelíteni, melyek
süllyesztett szegéllyel csatlakoznak a Rákóczi út burkolatához, rendre 3,0 m sugarú lekerekítő
ívek kerültek alkalmazásra. A bejárók tengelye a 31+216 és 31+239 szelvényekben
csatlakoznak a 64. sz. főút tengelyéhez. A parkolót körben kiemelt szegély határolja 12 cm
kiállással. A LIDL áruház meglévő térkő burkolatú járdájához csatlakozva a Rákóczi út 2. és
3. számú épületek előtt is felújításra kerül a meglévő járda burkolata egészen a Mátyás király
utca útburkolatának széléig, ahol is szintben csatlakoznak süllyesztett szegéllyel a meglévő
burkolat széléhez. A felújított járda szélessége 1,75 m lesz.
A tervezett parkoló és a felújított járda között egy 2,25 m széles sávban az Önkormányzat
kérésére a leendő kerékpáros létesítmények számára biztosítanak helyet.
Az üzletház előtt épülő 6-6 férőhelyes parkoló mindegyikét egy-egy víznyelő fogja
vízteleníteni. Az olajos víz tisztításáról pedig egy-egy víznyelőbe helyezhető olajszűrő szem
fog gondoskodni. A víznyelők által összegyűjtött, illetve megtisztított csapadékvizet az út
mellett húzódó csapadékvíz-csatorna hálózatba vezetik aknára kötéssel D200 és D250 KGPVC csatornacsővel.
A hátsó udvaron épülő 3 férőhelyes parkoló víztelenítését is egy olajszűrős víznyelő fogja
biztosítani. Az épület dél-keleti oldalán a tetőről lefolyó csapadékvizet összegyűjtik és min.
D250 KG-PVC csatornacsővel vezetik a Rákóczi úton működő csapadékvíz elvezető

rendszerbe. Az üzletház déli sarkán egy 20 cm széles rácsos folyóka beépítése is szükséges a
megfelelő vízelvezetés érdekében.
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről
szóló 25/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése alapján a tulajdonosi
hozzájárulással kapcsolatos hatásköröket és eljárási rendet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 6. §-a
tartalmazza. Hivatkozott jogszabályhely alapján: „Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos
tulajdonosi jognyilatkozatok közül:
a) építési ügyekben [közművekkel való ellátás: ivóvíz vezeték, szennyvíz vezeték,
gázvezeték, villamos vezeték); bontás] a tulajdonosi hozzájárulás megadása,
b) az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá
visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulás
megtételére a polgármester jogosult.”
A fentiekre tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet – mint a tulajdonosi hozzájárulás
kiadására jogosultat - hogy a jognyilatkozat megtételére vonatkozóan álláspontját kialakítani
szíveskedjen.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet
 A közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX.08.) önkormányzati
rendelete
 A vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III.01.) önkormányzati
rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:4. Bizottság javaslata: Mellékletben csatolva.
5. melléklet
- Infra Solutions Bt. (8000 Székesfehérvár, Budai út 54. 9. em. 4.) kérelme a Mikó & Mikó
Kft. (8130 Enying, Mikó tanya 1. (096/15 hrsz.)) megbízásából
- Útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terv
- Műszaki leírás
- Átnézeti helyszínrajz
- Általános helyszínrajz
- Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz
- Csapadékvíz elvezetési és kitűzési helyszínrajz
- Forgalomkorlátozási helyszínrajz
- Mintakeresztszelvények
- Hossz-szelvény
- Határozati javaslat
Enying, 2018. március 14.
Tisztelettel:
Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT
(a PTFB részére)
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának ...../2018.
(III. 26.) határozata az Enying, belterület 2280 helyrajzi számú ingatlanon épített
üzletház útépítését és csapadékvíz elvezetését érintő tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. az Enying, belterület 2280 helyrajzi számú ingatlanon épített üzletház útépítési és
csapadékvíz elvezetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel
megadja:
a) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, csak az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő munkavégzéshez jelent
hozzájárulást a kiviteli-engedélyezési tervben szereplő mértékig.
b) A munkavégzés befejezése után a kapcsolódó igénybe vett közterületeket helyre kell
állítani. Az igénybe vett területek szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.
c) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne tartózkodhassanak ott. Az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás
megadásával nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen
bekövetkező balesetekért, illetve károkozásért.
d) A bontás során keletkező hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
elhelyezni, melynek költségei kérelmezőt terhelik.
e) A kivitelezési munkák csak a végleges és végrehajtható tervek alapján kezdhetők meg, a
rendeltetésszerű joggyakorlást az önkormányzat ellenőrizheti. Az esetlegesen
szükségessé váló közműkiváltások tervezési, megvalósítási költsége kérelmezőt
terhelik.
f) A munkavégzés során felmerült új körülményekről, illetve a munkálatok befejezéséről a
kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.
g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított egy évig
érvényes.
i) A tervezés és a megvalósítás során a gyalogjárdának minimum 2,0 m szélességet kell
biztosítani, hogy a kerekes-székek közlekedésének ne legyen akadálya.
j) A parkolókra útépítési engedélyezési tervet kell készíteni, és be kell szerezni az illetékes
útügyi hatóság építési engedélyét.
k) A parkoló üzemeltetéséről és fenntartásáról jogosult köteles gondoskodni.
3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal”

HATÁROZATI JAVASLAT
(a Képviselő-testület részére)
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ......../2018. (III. 28.) az Enying,
belterület 2280 helyrajzi számú ingatlanon épített üzletház útépítését és csapadékvíz
elvezetését érintő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat,
2. az Enying, belterület 2280 helyrajzi számú ingatlanon épített üzletház útépítési és
csapadékvíz elvezetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást az alábbi kikötésekkel
megadja:
a) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, csak az
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen történő munkavégzéshez jelent
hozzájárulást a kiviteli-engedélyezési tervben szereplő mértékig.
b) A munkavégzés befejezése után a kapcsolódó igénybe vett közterületeket helyre kell
állítani. Az igénybe vett területek szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.
c) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne tartózkodhassanak ott. Az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás
megadásával nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen
bekövetkező balesetekért, illetve károkozásért.
d) A bontás során keletkező hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
elhelyezni, melynek költségei kérelmezőt terhelik.
e) A kivitelezési munkák csak a végleges és végrehajtható tervek alapján kezdhetők meg,
a rendeltetésszerű joggyakorlást az önkormányzat ellenőrizheti. Az esetlegesen
szükségessé váló közműkiváltások tervezési, megvalósítási költsége kérelmezőt
terhelik.
f) A munkavégzés során felmerült új körülményekről, illetve a munkálatok befejezéséről a
kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.
g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.
h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított egy évig érvényes.
i) A tervezés és a megvalósítás során a gyalogjárdának minimum 2,0 m szélességet kell
biztosítani, hogy a kerekes-székek közlekedésének ne legyen akadálya.
j) A parkolókra útépítési engedélyezési tervet kell készíteni, és be kell szerezni az illetékes
útügyi hatóság építési engedélyét.
k) A parkoló üzemeltetéséről és fenntartásáról jogosult köteles gondoskodni.
3. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal

Enying Város Polgármestere
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-661
pmhiv@enying.eu

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2018. március 28-i soron következő ülésére
Tárgy: a Polgármester által kötött szerződések utólagos jóváhagyása
Iktatószám: 01/321-3/2018
Hivatkozási szám: Melléklet: határozati javaslat, mellékletek (szerződések)
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a jelen
előterjesztés mellékletében található szerződéseket kötöttem az önkormányzat nevében.
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 68. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerint a fent említett hatáskörben
meghozott döntésekről utólag tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
A fentiek alapján terjesztem a T. Képviselő-testület elé tájékoztatásul az általam megkötött
szerződéseket.
A PTFB a soros ülésén tárgyalta a jelen előterjesztés melléklete szerinti szerződéseket,
javasolják a képviselő-testületnek azok jóváhagyását.
Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Enying, 2018. március 23.

Tisztelettel:
Viplak Tibor s. k.
polgármester

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
polgármester által kötött szerződésekről:

/2018. (III.28.) határozata a

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti a Polgármester által a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (2) - (3) bekezdésében
foglaltak alapján megkötött szerződéseket megismerte és azokat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
értelemszerű

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2018. március 26. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
és
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 28. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy:

A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette:

Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése
szerint: „Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.”
A Kbt. hivatkozott rendelkezésének megfelelően az Enyingi Polgármesteri Hivatal elkészítette a
2018. évi közbeszerzési tervre vonatkozó javaslatát, a Képviselő-testület által meghatározott
fejlesztési rangsor és a várható költségek, valamint a pályázati lehetőségek figyelembevételével.
Tájékoztatom a t. Bizottságot és a t. Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv nem vonja
maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a
módosítás indokát is.
Kérem, hogy a tervezetet megtárgyalni és esetleges javaslataikat megtenni szíveskedjenek!
1.Jogszabályi hivatkozások:
- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI.30.)
önkormányzati rendelet
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
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2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 3. Határozati javaslatok, rendelettervezet
- mellékletben
4. melléklet
- Enying Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve

Enying, 2018. március 12.

Dr. Kóródi –Juhász Zsolt LL. M
jegyző s.k.
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HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE
HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának___/2018.
(III.26.) határozata 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról:
Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati
javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé:
„A képviselő-testület
1. a határozat 1. melléklete szerinti közbeszerzési tervet megismerte és az abban foglaltakat elfogadja,
2. felkéri a jegyzőt, hogy annak megőrzéséről és közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: 2018. március 31.”

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE
HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének____/2018. (III.28.) határozata 2018. évi
közbeszerzési terv elfogadásáról:
A képviselő-testület
1. a határozat 1. melléklete szerinti közbeszerzési tervet megismerte és az abban foglaltakat
elfogadja,
2. felkéri a jegyzőt, hogy annak megőrzéséről és közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: 2018. március 31.
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Enying Város Önkormányzat
2018. évi közbeszerzési terve

1. melléklete ……./2018. (III. 28.) határozathoz

Irányadó
eljárásrend

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás

-

-

-

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 Zöld város, Enying

nemzeti

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 Zöld város, Enying

nemzeti

TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015

Iparterület fejlesztés
Enyingen

nemzeti

351299

Önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása

nemzeti

Külterületi utak szilárd
burkolattal történő
ellátása és
útfenntartáshoz
kapcsolódó
gépbeszerzés Enyingen

nemzeti

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Tervezett eljárási típus
115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás
115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás]
113. § szerinti meghívásos eljárás
[112. § (1) bek. b) pontja]
115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás

115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás

Eljárás
Eljárás becsült
tervezett
értéke (nettó,
megindítása Ft)
-

-

2018. július

282.598.425

2018. július

54.015.748

2018. október

362.000.000

25.687.150
2018.május

2018. május

43.696.029

III. Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

IV. Építési koncesszió

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

-

-

-

Enying, 2018. március „_____”.
Viplak Tibor
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2018. március 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
és
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 28. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy: Az intézmény térítési díj rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
Iktatószám: 01/512-___/2018
A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazások módja:

egyszerű / minősített
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Bizottság és Képviselő-testület elé az önkormányzat
egyes térítési díj rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
1. Előzmények
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 115. § (1) bekezdése kimondja, hogy az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi
térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi
térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható.
Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ
esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása
során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az
ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A Szoctv. 92. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás,
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A Társulási Megállapodás 11.3.2. pontja értelmében – a Szoctv. 92. § (1) bekezdés b) pontjának
megfelelően - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról a Társulási Tanács előzetes véleményének kikérését követően, Enying
Város Önkormányzata rendeletet alkot. A Társulási Tanács március 27-én (kedd) tartja soron
következő ülését, így jelen előterjesztés még nem tartalmazza a Tanács véleményét.
A Szoctv. rendelkezésével összhangban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) az alábbiak szerint rendelkezik:

147. § (3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig
kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Fenti jogszabályhelyekre tekintettel a pénzügyi csoport közreműködésével az intézményvezetők
elkészítették az önköltségszámításokat, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.
Az Enyingi Városi Bölcsőde intézményvezetője a gondozásra számított intézményi térítési díj
tavalyi évi 100,- Ft-os összegéhez képest 300,- Ft-ot javasol megállapítani, mely emelés
tervezetéről a tisztelt Képviselőket már a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor tájékoztattuk. A
mellékelt önköltségszámításból látható, hogy 1 fő 1 gondozási napra jutó költsége 1.320,- Ft.
Az alábbi táblázat a 2017. és 2018. évi intézményi térítési díj adatokat hasonlítja össze az Enyingi
Egyesített Szociális Intézmény szakfeladatai tekintetében:
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2017. év

2018.
Szabadság tér 2.

2.900,- Ft/ ellátási
nap

87.000,- Ft/hó

2.730,- Ft/ ellátási nap

81.900,- Ft/hó

Hősök tere 5.

3.300,- Ft/nap

99.000,- Ft/hó

3.100,- Ft/nap

93.000,- Ft/hó

Mint a mellékelt számításból is látható a Szabadság tér 2. szám alatti intézmény esetében az
önköltség összege 110.800,- Ft/hó, a Hősök tere 5. szám alatti intézménynél 126.700,- Ft/hó,
azonban – mint ahogy a bölcsőde esetében is – az intézményvezető figyelembe véve az ellátottak
jövedelmi, vagyoni, családi helyzetét, nem javasolja az önköltség teljes összegét intézményi térítési
díjként megállapítani, mivel ez hosszú távon az intézmény működését veszélyeztetné.
A házi segítségnyújtás tekintetében a tavalyi összegnek megfelelő 200,- Ft/gondozási óra a
megállapítandó intézményi térítési díj, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.
Idősek nappali ellátása

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem
esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

2018.

2017.

Napközbeni
tartózkodás

Napközbeni
tartózkodás és
étkezés

Napközbeni
tartózkodás

Napközbeni
tartózkodás és
étkezés

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

140,- Ft/ellátási
nap

550,- Ft/
ellátási nap

140,- Ft/
ellátási nap

530,- Ft/
ellátási nap

200,- Ft/ ellátási
nap

780,- Ft/
ellátási nap

200,- Ft/
ellátási nap

760,- Ft/
ellátási nap

Szociális étkeztetés
Enying

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem
esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

Szociális étkeztetés
Dég

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem
esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

Szociális étkeztetés
Lajoskomárom

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem
esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

2018.

2017.

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

410,- Ft/ ellátási
nap

460,- Ft/
ellátási nap

390,- Ft/
ellátási nap

450,- Ft/
ellátási nap

580,- Ft/ ellátási
nap

660,- Ft/
ellátási nap

560,- Ft/
ellátási nap

640,- Ft/
ellátási nap

2018.

2017.

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

390,- Ft/ ellátási
nap

440,- Ft/
ellátási nap

360,- Ft/
ellátási nap

420,- Ft/
ellátási nap

550,- Ft/ ellátási
nap

630,- Ft/
ellátási nap

520,- Ft/
ellátási nap

600,- Ft/
ellátási nap

2018.

2017.

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

480,- Ft/ ellátási
nap

540,- Ft/
ellátási nap

380,- Ft/
ellátási nap

430,- Ft/
ellátási nap

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

Szociális étkeztetés
Mezőkomárom

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem
esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

Szociális étkeztetés
Szabadhídvég

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem
esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

Szociális étkeztetés
Mezőszentgyörgy

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő
vagy annál alacsonyabb jövedelem

770,- Ft/
ellátási nap

690,- Ft/ ellátási
nap

620,- Ft/
ellátási nap

540,- Ft/
ellátási nap

2018.

2017.

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

390,- Ft/ ellátási
nap

440,- Ft/
ellátási nap

360,- Ft/
ellátási nap

420,- Ft/
ellátási nap

550,- Ft/ ellátási
nap

630,- Ft/
ellátási nap

520,- Ft/
ellátási nap

600,- Ft/
ellátási nap

2018.

2017.

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

320,- Ft/ ellátási
nap

370,- Ft/
ellátási nap

315,- Ft/
ellátási nap

370,- Ft/
ellátási nap

450,- Ft/ ellátási
nap

530,- Ft/
ellátási nap

450,- Ft/
ellátási nap

530,- Ft/
ellátási nap

2018.

2017.

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

Helyszínen
történő
fogyasztással

Igénybevétel
helyére történő
szállítással

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

térítésmentes

esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-át
meghaladó,
de
200%-nál
alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

390,- Ft/ ellátási
nap

440,- Ft/
ellátási nap

300,- Ft
ellátási nap

360,- Ft/
ellátási nap

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a,
vagy azt meghaladó jövedelem
esetén a személyi térítési díj:

550,- Ft/ ellátási
nap

630,- Ft/
ellátási nap

430,- Ft/
ellátási nap

510,- Ft/
ellátási nap

Az óvoda és az iskola esetében az intézményi térítési díj a tavalyi összegben kerül megállapítására,
annak módosítására az S-Food Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján várhatóan július 1.
napjától kerül sor a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex alapján.
A rendeletek felülvizsgálatát indokolja, hogy a Szoctv. és a Gyvt. hivatkozott rendelkezése alapján
a tárgyév április 1. napjáig van lehetőség a térítési díjak felülvizsgálatára. Tekintettel arra, hogy az
FMKH FE/02/280-1/2018. számú levele alapján – egyebek mellett – a felülvizsgálat során
szükséges a felhatalmazó rendelkezéseket is pontosítani, így új rendeletek elfogadását javasoljuk.
A rendeletek társadalmi egyeztetésére a bizottság ülését követően kerül sor.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezeteket
megtárgyalni szíveskedjenek.
2. Jogszabályi hivatkozások:





Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:
mellékelt számítások szerint
4. Melléklet:
 határozati javaslatok
 rendelettervezetek
 intézményvezetők által készített önköltségszámítások
Enying, 2018. március 22.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának ___/2018. (III.
26.) határozata a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi
térítési díjairól:
A Bizottság megismerte a határozat melléklete szerinti, személyes gondoskodás keretében nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelettervezetet és javasolja Enying Város
Önkormányzata Képviselő-testületének e rendelet megalkotását.
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 2018. április 1.

HATÁROZATI JAVASLAT II.
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának ___/2018. (III.
26.) határozata az Enyingi Városi Bölcsőde intézményi térítési díjairól:
A Bizottság megismerte a határozat melléklete szerinti, az Enyingi Városi Bölcsődében
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelettervezetet és javasolja Enying Város
Önkormányzata Képviselő-testületének e rendelet megalkotását.
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 2018. április 1.

HATÁROZATI JAVASLAT III.
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának ___/2018. (III.
26.) határozata a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról:
A Bizottság megismerte a határozat melléklete szerinti, a nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelettervezetet és javasolja Enying Város
Önkormányzata Képviselő-testületének e rendelet megalkotását.
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 2018. április 1.

RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2018. (III. __.) önkormányzati rendelete
az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében
és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Enying Város Önkormányzata fenntartásában működő Enyingi Városi Bölcsőde által
biztosított alábbi szolgáltatásokért kell intézményi térítési díjat fizetni a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján:
a) gyermekétkeztetés,
b) gondozás.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(4) A gyermek gondozására számított intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt
összege ellátási naponként és ellátottakként 300 forint.
2. § (1) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét
összegben állapítja meg a Gyvt. 151. § (4) és (4a) bekezdéseiben foglaltak alapján azzal, hogy az
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(2) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat
további kedvezményt a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján nem állapít meg.
3. § A térítési díjak legalább havonta történő befizetésének rendjét és időpontját, az étkezés
lemondásának módját az intézményvezető határozza meg és teszi közzé.
4. § (1) Térítési díj meg nem fizetése esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése szerint kell
eljárni.
(2) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:
a) bölcsődei napközbeni ellátása az intézményben megszűnt, vagy
b) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
(3) A (2) bekezdésben foglalt intézkedésről az intézményvezető dönt.
(4) A kötelezett az intézményvezető (3) bekezdésben meghatározott döntésével szemben a
fenntartóhoz fordulhat.
5. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Enyingi Városi
Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 6/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelete.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. március 26. – 28. napjáig az Enyingi
Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2018. március …..
Kihirdetve: 2018. március __.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

1. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó ellátási napi összege, mely az általános
forgalmi adót tartalmazza.
A

B

1

Megnevezés

2

reggeli főétkezés

Összeg
(Ft/ellátott/ellátási nap)
60

3

tízórai kisétkezés

25

4

déli meleg főétkezés

275

5

uzsonna kisétkezés

65

6

Összesen

425

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Meghatározza az Enyingi Városi Bölcsődében igénybe vehető szolgáltatásokat, a gyermekétkeztetés
alapjául szolgáló költségeket, valamint hivatkozik a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját
megállapító mellékletre és a meghatározza a gondozás intézményi térítési díját.
2. §-hoz
Rendelkezik a személyi térítési díj meghatározásának módjáról, és rögzíti, hogy további
kedvezmény egyéni rászorultság esetén sem vehető igénybe.
3. §-hoz
Felhatalmazza az intézményvezetőt a befizetés módjának, az étkezés lemondása lehetőségének
meghatározására.
4. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a hátralékkal rendelkező kötelezettek esetén az eljárás módját és az
étkeztetés megszüntetésének eseteit.
5. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést és megnevezi a hatályon kívül helyezendő jogszabályt.

Enying, 2018. március 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
1.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű jogszabályváltozások, illetve idejétmúlt
rendelkezések indokolják.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása további törvényességi felhívást von
maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2018. március 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2018. (III. __.) önkormányzati rendelete
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében
és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A gyermekétkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
2. § Enying Város Önkormányzata fenntartásában működő Enyingi Szirombontogató Óvoda,
valamint a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola élelmezés nyersanyagköltségét e rendelet 1. melléklete, az általános
forgalmi adóval növelt intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. § Az önkormányzat az 2. §-ban foglalt intézmények részére vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a
gyermekétkeztetést.
4. § A térítési díjak legalább havonta történő befizetésének rendjét és időpontját, az étkezés
lemondásának módját a nevelési-oktatási intézmény vezetője határozza meg és teszi közzé.
5. § A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben
állapítja meg a Gyvt. 151. § (4) és (4a) bekezdéseiben foglaltak alapján azzal, hogy az nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
6. § (1) Térítési díj meg nem fizetése esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése szerint kell
eljárni.
(2) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – amennyiben a
kötelezett térítési díj hátralékának részletekben történő megfizetését kéri, az intézményvezető –
figyelembe véve a kötelezett jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét – legfeljebb 6 havi késedelmi
pótlékmentes részletfizetést biztosíthat.
(3) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:
a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai napközbeni ellátása az intézményben megszűnt, vagy
b) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
(4) A kötelezett az intézményvezető (2)-(3) bekezdésben meghatározott döntésével szemben a
fenntartóhoz fordulhat.
7. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (III. 21.) önkormányzati
rendelete.
Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. március 26. – 28. napjáig az Enyingi
Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2018. március …..
Kihirdetve: 2018. március __.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

1. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez

Élelmezési nyersanyagköltségek
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia- és
tápanyagtartalma, valamint az élelmiszer-felhasználási minimumok alapján az egy főre és egy
ellátási napra számított nyersanyagköltségek általános forgalmi adó nélküli összege.
1. Normál étkezés
A

1.
2.

3.

Óvodáskorúak
esetén
Iskoláskorúak
esetén
(7-14 éveseknél)
Iskoláskorúak
esetén (14-20
éveseknél)
2. Diétás étkezés
A

1.
2.

3.

Óvodáskorúak
esetén
Iskoláskorúak
esetén
(7-14 éveseknél)
Iskoláskorúak
esetén (14-20
éveseknél)

B
Tízórai
kisétkezés
55 Ft/ellátási
nap
75 Ft/ellátási
nap
-

B
Tízórai
kisétkezés
80 Ft/ellátási
nap
110 Ft/ellátási
nap
-

C
Déli meleg
főétkezés
245 Ft/ellátási
nap
250 Ft/ellátási
nap
290 Ft/ellátási
nap

C
Déli meleg
főétkezés
370 Ft/ellátási
nap
370 Ft/ellátási
nap
435 Ft/ellátási
nap

D
Uzsonna
kisétkezés
55 Ft/ellátási
nap
75 Ft/ellátási
nap
-

D
Uzsonna
kisétkezés
80 Ft/ellátási
nap
110 Ft/ellátási
nap
-

E
Összesen
355 Ft/ellátási
nap
400 Ft/ellátási
nap
290 Ft/ellátási
nap

E
Összesen
530 Ft/ellátási
nap
590 Ft/ellátási
nap
435 Ft/ellátási
nap

2. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia- és
tápanyagtartalma, valamint az élelmiszer-felhasználási minimumok alapján az egy főre és egy
ellátási napra számított nyersanyagköltségek általános forgalmi adóval növelt összege.
1. Normál étkezés
A

1.
2.

3.

Óvodáskorúak
esetén
Iskoláskorúak
esetén
(7-14 éveseknél)
Iskoláskorúak
esetén (14-20
éveseknél)
2. Diétás étkezés
A

1.
2.

3.

Óvodáskorúak
esetén
Iskoláskorúak
esetén
(7-14 éveseknél)
Iskoláskorúak
esetén (14-20
éveseknél)

B
Tízórai
kisétkezés
70 Ft/ellátási
nap
95 Ft/ellátási
nap
-

B
Tízórai
kisétkezés
105 Ft/ellátási
nap
140 Ft/ellátási
nap
-

C
Déli meleg
főétkezés
310 Ft/ellátási
nap
315 Ft/ellátási
nap
370 Ft/ellátási
nap

C
Déli meleg
főétkezés
470 Ft/ellátási
nap
475 Ft/ellátási
nap
550 Ft/ellátási
nap

D
Uzsonna
kisétkezés
70 Ft/ellátási
nap
95 Ft/ellátási
nap
-

D
Uzsonna
kisétkezés
105 Ft/ellátási
nap
140 Ft/ellátási
nap
-

E
Összesen
450 Ft/ellátási
nap
505 Ft/ellátási
nap
370 Ft/ellátási
nap

E
Összesen
680 Ft/ellátási
nap
755 Ft/ellátási
nap
550 Ft/ellátási
nap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Meghatározza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapját.
2. §-hoz
Hivatkozik az élelmezés nyersanyagköltségét és az intézményi térítési díjat megállapító
mellékletekre.
3. §-hoz
Rendelkezik a gyermekétkeztetés önkormányzat által történő ellátásnak módjáról.
4. §-hoz
Felhatalmazza az intézményvezetőt a térítési díj fizetés és lemondás módjának meghatározásáról.
5. §-hoz
Rendelkezik a személyi térítési díj meghatározásának módjáról.
6. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a hátralékkal rendelkező kötelezettek esetén a velük szemben
alkalmazandó eljárás módját és az étkeztetés megszüntetésének eseteit.
7. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést és megnevezi a hatályon kívül helyezendő jogszabályt.
Enying, 2018. március 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
1.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű jogszabályváltozások, illetve idejétmúlt
rendelkezések indokolják.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet
elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2018. március 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

RENDELTTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2018. (III. __.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési
díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Enying Mikrokörzeti
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési
díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. § Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja:
a) Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2 900 forint ellátási naponként,
azaz 87 000 forint havonta,
b) Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 3 300 forint ellátási naponként, azaz
99 000 forint havonta.”
2. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon a hatályát
veszti.

Viplak Tibor

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2018. március „___”.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző LL. M.
Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. március 26. – 28. napjáig az Enyingi
Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2018. március ……

1. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez

Napközbeni tartózkodás
igénybe vétele
(forint ellátási naponként)

Napközbeni tartózkodás
és étkezés igénybe vétele
(forint ellátási naponként)

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

térítésmentes

térítésmentes

2. az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb
jövedelem esetén a személyi térítési díj:

140

550

3. az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

200

780

Idősek nappali ellátása

2. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkeztetés
Helyszínen történő
fogyasztással
(forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére
történő szállítással
(forint ellátási naponként)

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

térítésmentes

térítésmentes

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb
jövedelem esetén a személyi térítési díj:

410

460

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

580

660

Helyszínen történő
fogyasztással
(forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére
történő szállítással
(forint ellátási naponként)

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

térítésmentes

térítésmentes

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb
jövedelem esetén a személyi térítési díj:

390

440

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

550

630

Helyszínen történő
fogyasztással
(forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére
történő szállítással
(forint ellátási naponként)

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

térítésmentes

térítésmentes

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb
jövedelem esetén a személyi térítési díj:

480

540

Enying

Dég

Lajoskomárom

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

690

770

Helyszínen történő
fogyasztással
(forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére
történő szállítással
(forint ellátási naponként)

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

térítésmentes

térítésmentes

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb
jövedelem esetén a személyi térítési díj:

390

440

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

550

630

Helyszínen történő
fogyasztással
(forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére
történő szállítással
(forint ellátási naponként)

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

térítésmentes

térítésmentes

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100
%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb
jövedelem esetén a személyi térítési díj:

320

370

- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

450

530

Helyszínen történő
fogyasztással
(forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére
történő szállítással
(forint ellátási naponként)

térítésmentes

térítésmentes

390

440

Mezőkomárom

Szabadhídvég

Mezőszentgyörgy

- az öregségi nyugdíj, mindenkori
legkisebb összegének megfelelő vagy
annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegének
100
%-át
meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb

jövedelem esetén a személyi térítési díj:
- az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-a, vagy azt
meghaladó jövedelem esetén a személyi
térítési díj:

550

630

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelkezés a 2018. évi önköltségszámítás alapján módosítja az időskorúak tartós
bentlakásos ellátásának intézményi térítési díját mindkét intézmény tekintetében.
2. §-hoz
A rendelkezés a 2018. évi önköltségszámítás alapján módosítja az idősek nappali ellátása és a
szociális étkeztetés intézményi térítési díjait tartalmazó mellékleteket.
3. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.
Enying, 2018. március 22.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1.A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, az önköltségszámítások felülvizsgálata indokolta.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek minimális társadalmi,
gazdasági és költségvetési hatása van az emelkedő intézményi térítési díjak hatására.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak a megváltozott intézményi térítési
díjak kiértesítése emelhető ki.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga
után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A
rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2018. március 22.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
8130 Enying, Szabadság tér 2.
Tel/Fax: 22/372-311;
e-mail: enying@egyszocint.axelero.net

ikt szám: 103/2018.

Tárgy: önköltségszámítás

Dr. Komáromi Eszter aljegyző
Enyingi Polgármesteri Hivatal
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.

Hivatkozva az 1993. évi III. törvény 115. § (1) pontjára miszerint az intézményi térítési díjat a
fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, mellékelten megküldöm az intézmény által
ellátott feladatok önköltségének számítását.
A 2018. évi költségvetés bevétele 2018.04.01-től számol az intézményi térítési
díjnövekedéssel, az alábbi térítési díj javaslatokkal.
Az intézményi térítési díjak javaslatakor figyelembe vettük az ellátottak rendszeres havi
jövedelmét (nyugdíját), és a bentlakások tekintetében a kiegészítés megfizetését vállaló
hozzátartozók számát.
Kevesebb térítési díj megállapítása esetén újra kell a költségvetést számolni, mert nő a
hozzájárulások jelenlegi összege.
Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja:
 Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2 900 forint naponta, azaz 87 000
forint havonta,
 Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 3 300 forint naponta, azaz 99 000 forint
havonta.
Idősek nappali ellátás igénybe vétele esetén fizetendő intézményi térítési díj
 tartózkodás esetén : 200,- Ft
 étkezés és tartózkodás esetén: 780,-Ft
A házi segítségnyújtás keretében biztosítható személyi gondozás és szociális segítés
intézményi térítési díja: 200,- Ft/ óra

Enying, 2018. március 8.
Vargáné Kránicz Erzsébet
intézményvezető

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Házi segítségnyújtás önköltsége 2018.

Megnevezés

0511011 Törv.sz.illetmény, bér
0511061 Jubileumi jutalom
0511071 Béren kiv.juttatások
0511081 Ruházati költs.térítés
0511091 Közlek.költségtérítés
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.
051231 Egyéb külső szem. jutt.
K1 öszesen:
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho
K2 öszesen:
053121 Üzemelt. anyagok
053211 Inform. Szolgáltatások
053221 Egyéb komm. szolg.
053361 Szakm.tev.segítő szolg.
053371 Egyéb szolgáltatások ei.
053411 Kiküldetések
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa
K3 öszesen:
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa
K6 öszesen:
Összesen:

Szociális étkezés kiszállításának éves költsége

Közvetlen és közvetett költségek összesen
Állami támogatás
Személyi gondozott után: 42 fő X 429 000Ft/fő
Szociális segítés: 20 főX 25 000
Ágazati pótlék

Összeg

27 569 000
0
670 000
20 000
187 000
581 000
1 402 000
10 000
30 439 000
5 862 000
5 862 000
149 000
23 000
25 000
66 000
32 000
158 000
122 000
575 000
433 000
117 000
550 000

37 426 000
2 888 304
34 537 696

Támogatás összesen

18 018 000
450 000
4 113 000
22 581 000

A költségek és az állami támogatás különbsége
34 812 808 - 22 581 000

11 956 696

Gondozást végzők létszáma: 10 fő teljes munkaidős
10 fő x 251 nap x 8 óra = 20 080 óra

20 080

12 231 808 Ft / 20 080 óra

595 Ft/óra

Szolgáltatás intézményi térítési díja:

595 Ft/óra

1 fő 1 gondozási órára jutó költsége kerekítve

600

Ft/óra

2018.03.23

Szociális étkeztetés önköltsége 2018.
Étkezés térítési díja = [(étkezés közvetlen költsége + étkezés közvetett költsége)-kapott állami normatíva]/251 nap /létszám

Település
adag ár/Ft
Enying
Dég
Lajoskomárom
Mezőkomárom
Szabadhídvég
Mezöszentgyörgy
Összesen:

Ft/adag

745
712
850
709
610
715

Étkeztetés
közvetlen
költsége

Étkeztetés
közvetett
költsége

8 788 765
3 038 104
3 413 600
3 381 221
3 521 530
2 333 045
24 476 265

Állami
normatíva

922 537
333 684
314 055
372 940
451 454
255 170
2 649 840

Létszám

2 862 112
1 035 232
974 336
1 157 024
1 400 608
791 648
8 220 960

Étkezési
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Munkanapok
száma

47
17
16
19
23
13
135

251
251
251
251
251
251

Közvetlen költség = ellátotti létszám x 251 nap x adag ár
Közvetett költség /fő = szociális étkeztetés feladatot ellátó 1 fő 8 órás dolgozó bér+járulék
181 000 x 12 = 2 172 000
járulék 477 840
2 649 840/ 135
=
19 628
Kiegészítő tábla
Étkeztetés
Létszám
közvetlen
megoszlása (%)
költsége

Létszám

Település

Enying
Dég
Lajoskomárom
Mezőkomárom
Szabadhídvég
Mezőszentgyörgy
Összesen

47
17
16
19
23
13
135

34,8%
12,6%
11,9%
14,1%
17,0%
9,6%
100,0%

Étkezés
térítési díja
(kerekítve)

581
548
686
545
446
551

580
550
690
550
450
550

Település

Enying

39

Dég

13

Lajoskomárom

13

Mezőkomárom

18

Szabadhídvég

11

Mezőszentgyörgy

11

Dolgozók
száma

havi
óraszám

normatíva
(60 896 Ft/fő)
(létszám x alap
normatíva)

Étkeztetés
közvetett
költsége

8 788 765 922 537
3 038 104 333 684
3 413 600 314 055
3 381 221 372 940
3 521 530 451 454
2 333 045 255 170
24 476 265 2 649 840
27 126 105

Havi
munkabér

660
630
770
630
530
630

/fő

2 862 112
1 035 232
974 336
1 157 024
1 400 608
791 648
8 220 960

Kiszállítás költsége:
Kiszállítással
étkezők

Étkezés
térítési díja
Kiszállítással
(80 Ft/agdag)

járulék

munkabér/óra

kiszállításr
a fordított
óra/hó

1 főre jutó
kiszállítási
költség
(Ft/fő/nap)

Kiszálítás
havi
költsége

160
0
160

180 500
0
180 500

35 198
0
35 198

1 348
0
1 348

33
0
33

44 488

52

160
160

180 500
180 500

35 198
35 198

320

361 000

70 395

1 348
1 348
600
2 696

11
11
33
55

14 829
14 829
19 800
49 458

173

1 fő megbízási

0

0

0

600

88

52 800

185

1 fő közfogl.

0

0

0

0

0

0

0

1 fő közfogl.

0

0

0

0

0

0

0

160

180 500

35 198

1 348

33

44 488

184

Kiszállítás összesen havonta:
Kiszállítás évi összesen:

240 692
2 888 304

1fő gondozónő
1 fő közfogl.

1fő gondozónő
1fő gondozónő
1 fő megbízási

1fő gondozónő

0

1 főre jutó kiszállítási költség minden településen 80 Ft/fő/nap

2018.03.23

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak nappali ellátásának önköltsége 2018.
Megnevezés
0511011 Törv.sz.illetmények, bér
0511071 Béren kiv.juttatások
0511081 Ruházati költs.térítés
0511091 Közl. költségtérítés
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.
K1 öszesen:
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho
K2 öszesen:
053121 Üzemelt. anyagok
053221 Egyéb komm. szolg.

Összeg
2 586 000
60 000
0
0
56 000
2 702 000
549 000
549 000
0
0

053311 Közüzemi díjak

455 000

053511 Műk.c.előzetesen f.áfa
K3 öszesen:
Összesen:

123 000
578 000

Alap normatíva 2018. évi
Normatív állami támogatás összesen

3 829 000

109 000
109 000
Étkezés

Tartózkodás+
étkezés

14 820

580

15 400

200

580

780

Tartózkodás
A költségek és az állami támogatás különbsége

3 720 000

1 fő 1 napra jutó ellátási költsége
(3 720 000)/251

Intézményvezetői döntés alapján mérsékelt összeg:

2018.03.23

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának önköltsége
Enying, Szabadság tér
2018.
Megnevezés
0511011 Törv.sz.illetmény, bér
0511041 Műszakpótlék
0511071 Béren kiv.juttatások
0511081 Ruházati költs.térítés
0511091 Közl. költségtérítés
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.
051231 Egyéb külső személyi jutt.
K1 öszesen:
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho
K2 öszesen:
053111 Szakmai anyagok besz.
053121 Üzemelt. anyagok
053211 Inform. szolg.
053221 Egyéb komm. szolg.
053311 Közüzemi díjak
053321 Vásárolt élelmezés
053341 Karbantart.kisjavítási sz.
053361 Szakmai tev.segítő szolg.
0533371 Egyéb szolgáltatások
053411 Kiküldetések
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa
053551 Egyéb dologi kiadás

Összeg
16 417 000
1 601 000
320 000
20 000
56 000
572 000
1 100 000
0
20 086 000
4 051 000
4 051 000
350 000
1 036 000
24 000
218 000
1 610 000
8 500 000
48 000
723 000
2 723 000
34 000
4 113 000
1 000

K3 öszesen:
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa
K6 öszesen:

19 380 000
389 000
105 000
494 000
összesen:

Intézményvezető éves bérének 1/6 része

Kiadás összesen:
Szakmai dolgozók bértámogatása
Ágazati pótlék

44 011 000
844 000

44 855 000
14 240 000
3 655 000

Támogatás összesen:

17 895 000

A költségek és az állami támogatás különbsége (önköltség)

26 960 000

1 fő 1 gondozási napra jutó költsége
(26 960 000)/365 nap / 20 fő

1 fő 1 gondozási hónapra jutó költsége
3693 Ft/fő/nap x30 nap

3 693

3 700

110 790 110 800

2018.03.23

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának önköltsége
Enying, Hősök tere 5.
2018.
Megnevezés
0511011 Törv.sz.illetmények, bér
0511041 Műszakpótlék
0511071 Béren kiv.juttatások
0511081 Ruházati költs.térítés
0511091 Közl. költségtérítés
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.
051231 Egyéb külső személyi jutt.
K1 öszesen:
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho
K2 öszesen:
053111 Szakmai anyagok besz.
053121 Üzemelt. anyagok
053211 Inform. szolg.
053221 Egyéb komm. szolg.
053311 Közüzemi díjak
053321 Vásárolt élelmezés
053341 Karbantart.kisjavítási sz.
053361 Szakmai tev.segítő szolg.
0533371 Egyéb szolgáltatáosk
053411 Kiküldetések
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa
053551 Egyéb dologi kiadás

Összeg
37 424 000
2 098 000
885 000
60 000
455 000
1 198 000
120 000
0
42 240 000
8 481 000
8 481 000
283 000
974 000
20 000
147 000
3 368 000
12 000 000
138 000
705 000
889 000
8 000
5 004 000
0

K3 öszesen:
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa
K6 öszesen:

23 536 000
1 733 000
468 000
2 201 000

kiadás összesen:

Intézményvezető éves bérének 1/6 része

Kiadás összesen:
Szakmai dolgozók bértámogatása
Ágazati pótlék

76 458 000

844 000

77 302 000
22 784 000
5 179 000

Támogatás összesen:

27 963 000

A költségek és az állami támogatás különbsége (önköltség)

49 339 000

1 fő 1 gondozási napra jutó költsége
(49 339 000)/365 nap / 32 fő

1 fő 1 gondozási hónapra jutó költsége
4 224 Ft/fő/nap x30 nap

4 224

4 200

126 727

126 700

2018.03.23

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége
2018.
Megnevezés
051231 Egyéb külső szem. jutt.
K1 összesen:
053111 Szakmai anyagok besz. Ei
053121 Üzemelt. anyagok
053211 Inform. szolgáltatások
053221 Egyéb komm. szolg.
053311 Közüzemi díjak
053341 Karbantartás, kisjavítás
053371 Egyéb szolgáltatások
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa
053551 Egyéb dologi kiadás
K3 öszesen:

Kiadás összesen:

Normatív állami támogatás összesen

Összeg
1 500 000
1 500 000
5 000
400 000
50 000
21 000
63 000
139 000
130 000
252 000
125 000
1 185 000

2 685 000

2 685 000

A költségek és az állami támogatás különbsége

0

1 fő 1 napra jutó költsége
1 fő 1 hónapra jutó költsége

0
0

2018.03.23

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2018. március 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
és
a Képviselő-testület 2018. március 28. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy: Tájékoztatás településsoros – online Adatfeldolgozó rendszer adatszolgáltatásról
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette: Révfalusi László településfejlesztési, üzemeltetési és foglalkoztatási osztályvezető
Patai Katalin műszaki referens
Iktatószám: 01/242-2/2018
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

A Képviselő-testület döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem megismerésül a tisztelt Bizottság és Képviselő-testület elé a Településsoros –
online adatfeldolgozó rendszer adatszolgáltatásról szóló előterjesztés.

1. Előzmények
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk
lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint Magyarország
valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi
szennyvízkezelő berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, valamint a szennyvíziszappal
kapcsolatos adatokat - a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal Településsoros Jegyzékben (a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani.
A 6. § (3) bekezdése értelmében az agglomerációs központ jegyzője, és az egyetlen települést
kiszolgáló rendszer (szigetüzem), az egyedi szennyvízkezelő berendezés, valamint az egyedi zárt
szennyvíztároló esetén a települési önkormányzatok jegyzője a 2. melléklet szerinti adatokat a
területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak a tárgyévet követő év április 30-ig adja meg.
2018-tól az adatszolgáltatást az új, Településsoros-online Adatfeldolgozó rendszerben
(TSONLINE), web felületen kell teljesíteni, melynek üzemeltetését az Országos Vízügyi
Főigazgatóság (OVF) látja el.
Az adatok és a jegyzék összeállítása és megküldése a jogszabály értelmében a jegyző feladat- és
hatásköre, azonban a Kormányhivatal által közzétett határidő-kalauzban szerepeltetni kell a Jegyzék
megismeréséről szóló képviselő-testületi döntést.
Az előterjesztéshez mellékelem az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztató levelét és a web
felületről kinyomtatott kitöltendő adatlapot. A megadott adatlap elektronikus kitöltésével
határidőben elkészítésre kerül a 2017.évi adatszolgáltatás.
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017.
(XI.30.) önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. melléklet
- határozati javaslat
- Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztató levele
- web felületről kinyomtatott kitöltendő adatlap
- településsoros online adatfeldolgozó rendszer – rendszer útmutató
Enying, 2018. március 20.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
(PTFB részére)
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának.../2018. (III. 26.)
határozata Településsoros – online Adatfeldolgozó rendszer adatszolgáltatásról:
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselőtestület elé elfogadásra:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vetette az
Országos Vízügyi Főigazgatóság Településsoros – online Adatfeldolgozó rendszer
adatszolgáltatásról szóló felhívását, valamint az erre készített jegyzői adatszolgáltatást.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.jegyző
Határidő: azonnal”
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT
(KT részére)
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2018. (III. 28.) határozata
Településsoros – online Adatfeldolgozó rendszer adatszolgáltatásról:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte és tudomásul vetette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Településsoros – online
Adatfeldolgozó rendszer adatszolgáltatásról szóló felhívását, valamint az erre készített jegyzői
adatszolgáltatást.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: azonnal
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ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
szóló 379/2015. (XII.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § alapján minden
közigazgatási településre el kell végezni a jogszabály szerinti adatszolgáltatást. Ha egy település több
szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, az adatokat településrészekre kell megadni. A rendszer
alapfeltöltésben tartalmaz minden közigazgatási települést, illetve egyes további vízügyi
agglomerációs településrészek is szerepelnek, melyek az egyes önkormányzati/polgármesteri
hivatalokhoz kapcsoltan jelennek meg.
1. A TELEPÜLÉSI-ONLINE ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER
Ez az útmutató a vízügyi Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE) használatát, az
adatszolgáltatás végrehajtásának lépéseit mutatja be.
A TSONLINE rendszer egy olyan online web felület, mely alkalmas bevezetőben szereplő Rendelet 2.
sz. mellékletében rögzített adatszolgáltatás végrehajtására.
A TSONLINE rendszer kialakításának szükségességét a Rendelet 6. § (1) pontja írja elő, miszerint „a
Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet szerinti adatszolgáltatást
elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig.” A TSONLINE rendszer az
előírt elektronikus adatszolgáltatás preferált felületét jelenti.
A TSONLINE rendszer a Belügyminisztérium kezdeményezésére és koordinálása mellett az Országos
Vízügyi Főigazgatóság 1 intézkedése nyomán került kialakításra 2017-ben. A rendszer első, éles
üzemelésére 2018-ban kerül sor.
1.1 A TSONLINE RENDSZER ELÉRHETŐSÉGE
A TSONLINE része a vízügyi online adatszolgáltató rendszernek. A TSONLINE rendszer elérhető
közvetlenül az alábbi web címen:
https://oaf.vizugy.hu/login-ts
A TSONLINE rendszer elérhető vízügyi
https://oaf.vizugy.hu/ weboldalról is.

online

rendszerek

közös

belépési

címéről

a

1.2 SUPPORT, TÁMOGATÁS
A rendszer üzemeltetését az Országos Vízügyi Főigazgatóság látja el. A TSONLINE rendszerrel
kapcsolatos észrevétel, hibabejelentés az tsonline@ovf.hu címre email útján tehető. A rendszer
folyamatosan, napi 24 órában minden korlátozás nélkül, tetszőleges felhasználói számban elérhető.

1

Az OVF honlapja: www.ovf.hu
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1.3 ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖRÖK
Minden online adatfeldolgozó rendszer egy vagy több adatszolgáltatási kört támogat. A felhasználó
számára ez a nyitó (bejelentkezési) oldalon jelenik meg, amikor választhat a rendszer
adatszolgáltatási körei közül:

A TSONLINE rendszer esetében jelenleg egy adatszolgáltatási témakör támogatott, ez pedig maga a
településsoros online adatszolgáltatás. A jövőben – ha szükséges lenne – az adatszolgáltatási körök
bővíthetőek.
1.4. BEJELENTKEZÉS
A bejelentkezés során a felhasználónak érvényes
(regisztrált) fiókkal kell rendelkeznie a Vízügyi
Alapadatrendszerben. A fiókhoz érvényes login
névnek és jelszónak kell tartoznia. A felhasználó
mindig egy adatszolgáltatási körbe jelentkezik be.
Az adatszolgáltatási kört a TSONLINE rendszer
automatikusan felkínálja.
Az önkormányzati, polgármesteri hivatalok
települési adatszolgáltatói, felhasználói előzetes
regisztráción átesve, a felhasználónevet és a rendszer által generált jelszót email útján kapják meg,
automatikusan. A felhasználói regisztráció külön weboldalon történik, melyet a hivatal elsődleges
kapcsolattartója – a jegyző vagy a jegyző által kijelölt személy – felügyel.
A bejelentkezés különböző okok miatt sikertelen lehet. Ezek az alábbiak lehetnek:




A felhasználó bejelentkezési neve hibás, vagy nincs ilyen login név
A bejelentkezési felhasználónévhez kapcsolódó jelszó hibás, vagy nincs jelszó beállítva ehhez a
login névhez
A felhasználó jelenleg nem érvényes jelzésű a Vízügyi Alapadatrendszerben, így egy VARSQL alapú
vízügyi alkalmazásba sem jogosult belépnie
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A felhasználó nem rendelkezik érvényes szerepkörrel a rendszer adatszolgáltatására

Sikertelen bejelentkezés esetén a felhasználó a program címsorában megjelenő hibaüzenetet kap:
Bármilyen hiba esetén forduljunk email útján az OVF üzemeltetői egységéhez (tsonline@ovf.hu)

1.5. OBJEKTUM LISTA
Sikeres bejelentkezést követően a TSONLINE rendszer objektum listája jelenik meg, mely a
közigazgatási településeket, településrészeket tartalmazza.

Minden települési (hivatali) adatszolgáltató a saját közigazgatási településeit látja. Egy hivatalhoz egy
vagy több település, településrész tartozhat. A vízügyi igazgatósági felhasználók a területükre eső
hivatalokat együttesen tudják lekérdezni és az adatok felülvizsgálatát elvégezni. A
települések/településrészek központilag kerültek betöltésre a kapcsolódó szükséges adatokkal
(KSH kód, kapcsolódó szennyvízelvezetési agglomeráció) együtt.
1.6. MUNKAMENET
Minden felhasználó egy vagy több munkamenetet nyithat a TSONLINE rendszerben. Ez azt jelenti,
hogy több böngésző ablakban több bejelentkezés is lehetséges ugyanazon felhasználó esetében.
Minden munkamenet önálló időkorláttal rendelkezik. Ha a felhasználó nem végez aktivitást, akkor az
időkorlát leteltével a munkamenet bezárásra kerül. A munkamenet időszámlálója perc:másodperc
formátumban az online felület jobb felső sarkában látható:
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1.7. KIJELENTKEZÉS
A rendszerből történő kijelentkezéshez kattintsunk az eszköztár soron a „Kilépés” gombra:

Ebben az esetben a TSONLINE munkamenet szabályosan kerül lezárásra. Ha a böngészőt csak
bezárjuk, az adatfeldolgozással kapcsolatosan nem történik semmi hiba, a legutoljára mentett adatok
rendben tárolásra kerültek. Azonban a kilépési időpont feljegyzése és a munkamenet szabályos
lezárása miatt használjuk a „Kilépés” funkciót. Ha ezt elmulasztjuk, a rendszer a munkamenetet
automatikusan, csak később fogja lezárni.
1.8 TSONLINE SZEREPKÖRÖK
A TSONLINE rendszer biztosítja az adatfeldolgozás menetét szerepkörökhöz kapcsolódóan. A
rendszer lehetővé teszi az önkormányzati (adatszolgáltató, lekérdező), igazgatósági (területi
felülvizsgálati és lekérdező) és központi (OVF, BM felülvizsgálati és lekérdező) szerepkörök kezelését.
A TSONLINE rendszer az alábbi szerepköröket tartalmazza:
Szerepkör kód
(OAF)

Szerepkör neve

Leírás

VAR szerepkör
kód (tEKod)

27

Településsoros adatszolgáltató

A településsoros online adatfeldolgozó rendszer területi, települési
adatszolgáltatója

28

A területi vízügyi igazgatóság / vízügyi hatóság víziközmű
Településsoros VIZIG felhasználó felhasználója, aki jogosult az igazgatósághoz tartozó minden
településsoros adatlap adatainak lekérdezésére.

29

Településsoros igazgatósági
adatgazda

A területi vízügyi IGAZGATÓSÁG adatgazdája, aki jogosult a területi
besorolás alapján a településsoros adatlapok adatainak
lekérdezésére, ellenőrzésére, elfogadására, illetve adatjavításra,
adatfelülvizsgálatra utasíthatja a területi adatszolgáltatót

7043

30

Településsoros központi
felhasználó

A központi felhasználó jogosult valamennyi (országos)
településsoros adatlap adatainak lekérdezésére. A minisztérium és
a középirányító szervezet (OVF) felhasználói lehetnek ebben a
szerepkörben.

7045

31

Településsoros központi
adminisztrátor

A víziközmű adminisztrátor jogosult valamennyi településsoros
adatlap adatainak lekérdezésére, valamint központi adminisztrációs
és rendszer üzemeltetési feladatok elvégzésére.

7050

32

Településsoros lekérdező

Olyan külső személy, aki jogosult a hozzá tartozó településsoros
online adatok lekérdezésére

7041
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A TSONLINE rendszer külső felhasználói közé az adatszolgáltató és lekérdező (27,32) szerepkörű
személyek tartoznak. Ezeket a felhasználókat az ügyfél (hivatal) elsődleges kapcsolattartója (általában
a jegyző) jogosult kezelni. A belső online felhasználók kezelése a vízügyi informatikai belső
rendszerben történik.
1.9 JOGOSULTSÁGI RENDSZER
A szerepkörökhöz jogosultsági rendszer kapcsolódik, mely a feldolgozási funkciók végrehajthatóságát
szabályozza. A feldolgozási funkciók során az egyes funkciókat az alábbi szerepkörök biztosítják:
TELEPÜLÉSSOROS ADATSZOLGÁLTATÓ





TSONLINE adatlap mentése
TSONLINE adatlap beépített ellenőrzése (önellenőrzés)
TSONLINE adatlap nyugtázása
javítandó TSONLINE adatlap módosítása (javítás)

IGAZGATÓSÁGI ADATGAZDA



TSONLINE adatlap felülvizsgálat: javításra kijelölése
nyugtázott vagy javított TSONLINE adatlap elfogadása (felülvizsgált állapotúra állítás)

2. AZ ADATFELDOLGOZÁS MENETE
2.1 ÜGYFELEK
A TSONLINE rendszer esetében az adatszolgáltató intézmények az önálló vagy közös önkormányzati
hivatalok. A rendszer biztosítja az adatszolgáltató intézmények alapadatainak karbantarthatóságát
a VIZGEO projekt online adatfeldolgozó rendszerébe illeszkedően.
A TSONLINE rendszer – összhangba a KSH érvényes nyilvántartásával – az alábbi ügyfél típusokat
kezeli:
KSH hivatali kód

Ügyfél típusa

1

Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat

2

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye

3

Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat, amely más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának
is helyet biztosít

4

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye és más közös
önkormányzati hivatalnak helyet biztosít

5

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van, a
településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik

6

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van

A TSONLINE rendszerben 1284 ügyfél (hivatal) regisztrálására került sor. A TSONLINE adatfeldolgozás
során biztosított az adatlapok online ellenőrzése, felülvizsgálata közvetlenül az online felületen a
kapcsolódó területi vízügyi igazgatóság részéről.
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2.2 ADATLAPOK
A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás Magyarország valamennyi településére
vonatkozik.
Egy település egészére általában egy adatlap kitöltése szükséges.
Kivétel, ha a település egésze nem egy szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, ilyenkor
településrészenként külön adatszolgáltatás szükséges:



ha a településen belül több szennyvíztisztító telep van, ebben az esetben a Rendelet 4.§ (3)
alapján a szennyvíztisztító telepek számával megegyező adatszolgáltatás szükséges,
ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik (függetlenül a településen
lévő szennyvíztisztító telepek számától) a Rendelet 6.§ (3) alapján településrészenként szükséges
az adatszolgáltatás.

Településenként, illetve ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, ebben az
esetben településrészenként biztosítani kellett a 379/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet szerinti tárgyévi
adatszolgáltatást, a vízügyi informatikai központ online adatfeldolgozó rendszerébe illeszkedően.
Minden településhez, településrészhez közös adatlap struktúra tartozik. Az adatlapok eléréshez
kattintsunk az adott közigazgatási település lista egy sorára:

Ezután megjelennek a TSONLINE települési adatlapok az alábbihoz hasonló módon:

Az objektum lista felirat mellett látható a kiválasztott település (jelen esetben Pálmonostora) neve, a
második eszköztáron pedig a kapcsolódó adatlap típusok jelennek meg. A kiválasztott adatlap típus
(jelen esetben: Közintézményi/turisztikai egyedi létesítmények) kiemelten, kék alapon jelenik meg.
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2.3 ADATLAPOK FELDOLGOZÁSA
Az adatlapok feldolgozási menete általánosan mindig az alábbi szerint történik:











Töltsük ki az üres adatlapot. A kitöltést követően kattintsunk a Mentés gombra. Az adatlap vázlat
módba kerül.
Vázlat módú adatlapokon kattintsunk az Ellenőrzés gombra. Ha nincs formai és tartalmi hiba, az
adatlap ellenőrzött módba kerül.
Ellenőrzött módú adatlapokon végezhetünk újabb javításokat. A javítások után kattintsunk a
Mentés gombra. Az adatlap vázlat módba kerül.
Ellenőrzött adatlapon végezzük el a lezárást a Nyugtázás gombra kattintva. Az adatlap nyugtázott
módba kerül.
Adott határidőn belül, ha az adatlapon van javítani való, az adatlapot visszaállíthatjuk vázlat
módba.
Nyugtázott adatlapot a területi igazgatóság ellenőrzi. Hiba esetén az online felületen ezt szöveges
feljegyzéssel jelzi, melyet követően az adatlap javítandó módba kerül.
Javítandó módú adatlapon végezzük el a módosításokat vagy a hiánypótlást. Az adatlap ezután
javított módba kerül.
Nyugtázott vagy javított adatlapot az igazgatóság elfogadhat, mely után az adatlap felülvizsgált
módba kerül.
Felülvizsgált módú adatlapot az igazgatóság határidőn belül visszaminősíthet javítandó
állapotúra.
Adott határidő letelte után az adatok bekerülnek egy eljárás alatt a vízügyi alapadatrendszerbe.
Ezek után az adatlap feldolgozott állapotba kerül. Feldolgozott állapotú adatlap már nem
módosítható.
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2.4 ADATLAP STÁTUSZ INFORMÁCIÓK
Minden adatlap felett láthatóak és lekérdezhetőek a státusz információk:
A státusz információk mindig a kiválasztott település éppen aktuális adatlap típusára vonatkoznak, a
példában ez a Pálmonostora település „Közintézményi/turisztikai egyedi létesítmények” adatlapja. Az
alábbi információk érhetők el:








Évszám – a feldolgozási tárgyév. Általában az előző évre történik az adatszolgáltatás, így 2018ban ez a 2017-es tárgyévet jelenti.
Feldolgozási állapot – az adatlap státusza. A 2.3 pontban felsoroltak egyike lehet.
Feljegyzések: Adatközlő – az adatközlő felhasználó aktuális, szöveges feljegyzése ehhez az
adatlaphoz. A feljegyzés megtekintéséhez vagy módosításához kattintsunk a gombra.
Feljegyzések: Felülvizsgáló – az igazgatósági felülvizsgáló felhasználó aktuális, szöveges
feljegyzése ehhez az adatlaphoz. A feljegyzés megtekintéséhez vagy módosításához kattintsunk a
gombra.
Feljegyzések: Adatjavító – az adatjavítást elvégző adatközlő felhasználó aktuális, szöveges
feljegyzése ehhez az adatlaphoz. A feljegyzés megtekintéséhez vagy módosításához kattintsunk a
gombra.

- 10 -

TELEPÜLÉSSOROS-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER

RENDSZER ÚTMUTATÓ

2.5 TÁRGYÉVEK
Az adatlap biztosítja a település/településrészen lévő aktuális tárgyévi alapadatainak karbantartását.
A felhasználó egyszerre látja az aktuális tárgyévet illetve a megelőző év adatait. Az adatlap mindig az
aktuális, tárgyévi adatok karbantartását teszi lehetővé, a korábbi évek adatai nem módosíthatóak.
Ugyanakkor a felhasználó időben visszaléphet és a korábbi évek adatait is lekérdezheti.

A „Másolás” gombra kattintva lehetőség van az előző év adatainak átvételére az aktuális, éppen
kitöltés alatti tárgyévbe. Ez megkönnyíti az adatok kitöltését, amikor sok adat az előző évhez képest
esetleg nem változik az aktuális tárgyévben. Másolás után az adatlap vázlat módba kerül.
3. ADATLAPOK
A TSONLINE rendszerben az alábbi adatlap típusok állnak rendelkezésre:
Sorszám

Adatlap címe

Adatlap pontos neve, leírása

1

Közintézményi/turisztikai egyedi
létesítmények

A településen meglévő közintézményi vagy szállodai/turisztikai létesítmények
szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt
szennyvíztároló(k)

2

Lakossági egyedi létesítmények

A településen üzemel-e jegyzői (vagy építésügyi, vízügyi) hatáskörbe tartozó, lakossági
szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés,
oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló?

Ingatlanok (1)

Egyedi szennyvíztisztító berendezéssel ellátott ingatlanok (1)

Ingatlanok (2)

Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel rendelkező ingatlanok (2)

Ingatlanok (3)

Egyedi zárt szennyvíztárolóval ellátott ingatlanok (3)

6

Tárgyévi tervezett fejlesztések

A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés(ek)

7

Tárgyévi beruházások

A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/TERVEZETT új rendszer adatai

8

Beruházási ráfordítások

A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (nettó ezer Ft)

3,4,5

Az aktuális, tárgyévi adatok mindig az adatlap jobb oldalán jelennek meg. A sárga alapú adatmezők
kitölthetőek, módosíthatóak. Az üres, vázlat, ellenőrzött és javítandó státuszú adatlapok
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szerkeszthetőek, az egyéb státuszúak zároltak. Minden adatlaphoz az adatközlő további kötetlen
szöveges feljegyzést is megadhat. Ezek a szabályok minden adatlap típusra egyformán érvényesek.
3.1 KÖZINTÉZMÉNYI/TURISZTIKAI EGYEDI LÉTESÍTMÉNYEK
Ezen adatlap kérdései a település, illetve településrész egyedi szennyvíztisztítására, valamint a
hozzájuk kapcsoló ellenőrzésekre vonatkoznak a közintézmények és a turisztikai céllal létesített
ingatlanok esetében.

A csatornahálózattal nem rendelkező településeknél a település összes ingatlana esetében meg kell
adni az egyedi szennyvíztisztítási megoldást.
Amennyiben a településen nincs csatornahálózat, nem fogadható el az az adatszolgáltatás, ahol az
egyedi megoldásokra 0 szerepel! Ugyanakkor abban az esetben, ha se közintézmény, se turisztikai
létesítmény nem található a településen, a „Közintézményi/ turisztikai egyedi létesítmények” címszó
alatt szerepelhet nulla.
A csatornázott településeken a csatornahálózatba be nem kötött, egyedi szennyvíztisztítással
rendelkező ingatlanokat (jelen pontban: közintézményeket és turisztikai létesítményeket) is
figyelembe kell venni.
Az 5-24. sorokban a közintézményi (óvoda, iskola, idősek otthona, egyéb), szállodai, illetve turisztikai,
egyedi megoldásokról, illetve azok ellenőrzéséről kell számot adni.
A táblázatban található műszaki fogalmak a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet értelmező
rendelkezései alapján:
Egyedi szennyvíztisztítás: olyan egyedi szennyvíztisztító létesítmények alkalmazása, amelyek legalább
1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz tisztítását,
végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják.
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Egyedi szennyvíztisztító berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem
közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi.
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és tisztítómezőből álló
vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál,
és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energia bevitel nélkül végzi.
Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve
medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes gyűjtésére és
tárolására szolgál.
Az 5-7. sorokban feltüntetett egyedi szennyvíztisztítási megoldások közül - ellenőrzés, kötelezés vagy
egyéb információk alapján ismert - nem megfelelőket a 13-19. soraiban is szerepeltetni szükséges. Itt
kell számba venni, ha az ingatlanon nem megfelelő zárt szennyvíztároló működik.
3.2 LAKOSSÁGI EGYEDI LÉTESÍTMÉNYEK
Ezen adatlap kérdései a település, illetve településrészek lakossági célú egyedi szennyvíztisztítására,
valamint a hozzájuk kapcsoló ellenőrzésekre vonatkoznak.

A csatornahálózattal nem rendelkező településeknél a település összes ingatlana esetében meg kell
adni az egyedi szennyvíztisztítási megoldást.
Amennyiben a településen nincs csatornahálózat, nem fogadható el az az adatszolgáltatás, ahol az
egyedi megoldásokra 0 szerepel!
A csatornázott településeken a csatornahálózatba be nem kötött, egyedi szennyvíztisztítással
rendelkező ingatlanokat is figyelembe kell venni (lakossági célú esetén szerepeltetni kell azokat a 2536., illetve az ezek közül nem megfelelőeket a 39-47. sorokban)!
Hasonlóan a 3.1 pontban felsoroltakhoz, a lakossági egyedi létesítmények esetében is a táblázatban
található műszaki fogalmak a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján:
Egyedi szennyvíztisztítás: olyan egyedi szennyvíztisztító létesítmények alkalmazása, amelyek legalább
1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz tisztítását,
végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják.
Egyedi szennyvíztisztító berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem
közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi.
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Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és tisztítómezőből álló
vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál,
és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energia bevitel nélkül végzi.
A 25-53. sorokban a lakossági egyedi megoldásokról, illetve azok ellenőrzéséről kell számot adni.
A 25-35. sorokban feltüntetett egyedi szennyvíztisztítási megoldások közül - ellenőrzés, kötelezés
vagy egyéb információk alapján ismert - nem megfelelőket az adatlap 39-47. soraiban is szerepeltetni
szükséges. Itt kell számba venni, ha az ingatlanon nem megfelelő zárt szennyvíztároló működik.
3.3 INGATLANOK

Ezeken az adatlapokon – (1), (2), (3) - kell felsorolni a kapcsolódó ingatlanok azonosítására szolgáló
helyrajzi számot, vagy EOV koordinátákat, az alábbiak szerint bontva:




Egyedi szennyvíztisztító berendezéssel ellátott ingatlanok (1)
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel rendelkező ingatlanok (2)
Egyedi zárt szennyvíztárolóval ellátott ingatlanok (3)

A felsoroláskor vagy az ingatlan helyrajzi számát, vagy pedig ha ez nem ismeretes, akkor jellemző
EOVx, EOVy koordinátáit kell kitölteni. Az EOV koordináták méterben adhatók meg, egész
pontossággal, tizedesjegyek nélkül, maximum 6 decimális karakter szerepelhet a mezőben. Az online
adatlap automatikusan bővíti a kitölthető sorok számát, ha a sárga alapú sorokat mind kitöltöttük.
3.4 TÁRGYÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

Az 54-59. sorok a tervezett fejlesztésekre vonatkoznak, ezekre a sorokra csak „igen” vagy „nem”
válasz adható. Az „igen” válasz egyenértékű a jelölőnégyzet kipipálásával.
Igen válasz megadása (jelölőnégyzet kipipálása) abban az esetben szükséges, ha az
adatszolgáltatásra vonatkozó év december 31-ig valamely fejlesztés a jóváhagyott szabályozási
tervben, illetve jóváhagyott helyi építési szabályzatban szerepel.
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Nem válasz (üres jelölőnégyzet) szükséges abban az esetben, ha az önkormányzatnak egyáltalán
nincs fejlesztése, valamint, ha a tárgyévben már megkezdődött, folyamatban van, illetve a
tárgyévben befejezte.
3.5 TÁRGYÉVI BERUHÁZÁSOK
Amely település a 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározatban szerepel, az adatszolgáltatásban
tervezett vagy folyamatban lévő beruházásnak meg kell jelennie.

Ezek a sorok a tervezett, folyamatban lévő, vagy tárgyi évben befejezett fejlesztésekre vonatkoznak.
A több települést magába foglaló szennyvízelvezetési agglomerációk esetén a szennyvíztisztító
telepre (és a kapcsolódó szennyvíziszap kezelésre) vonatkozó fejlesztési adatokat az agglomeráció
központi településének (ahol a szennyvíztisztító telep van, vagy lesz) adatlapján kell csak megadni.
A szállítóvezeték fejlesztését annak a településnek az adatlapján kell kitölteni, amelynek
csatlakozását szolgálja a szennyvíztisztító telephez.
Az 60. sorban a befogadó szennyvízelvezetési agglomeráció megnevezése: az agglomeráció központi
településének, illetve az önálló település neve (ahol a szennyvíztisztító telep van vagy lesz).
61. …szennyezőanyag terhelés, melynek kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték): a
beruházás alapját szolgáló jóváhagyott vízjogi engedélyezési tervek szerint, vagy a szennyvízközművel
nem ellátott területen - egyéb adat hiányában - 1 fő = 1 lakosegyenértékkel vehető figyelembe (a
tárgyi település/településrész terhelése)
A 62-77. sorok tekintetében csak dátum lehet a válasz, értelemszerűen az előkészítő intézkedések
befejezésének, a kivitelezés megkezdésének illetve a kivitelezés befejezésének (próbaüzem lezárása,
végleges üzembe helyezés) időpontja, vagy várható időpontja (év, hónap).
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Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs sem tervezett, sem
folyamatban lévő beruházása, a dátumra vonatkozó cellákat kérjük üresen hagyni.
3.6 BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK

78. sor. A beruházás teljes bekerülési költsége (nettó ezer Ft): a beruházással érintett évek szerinti
bekerülési költségek összege a tárgyi település/településrész vonatkozásában (beleértve az
előkészítő intézkedések költségeit is)
Az 80 -113. sorokban a beruházások tárgyévi bekerülési költségét kell feltüntetni (nettó ezer Ft –
kérjük a kitöltésnél figyelemmel lenni a nagyságrendre!).
A 84., 91., 98., 105. és 112. sorokban szükséges megadni, ha a beruházás megvalósításához
önkormányzati, állami, víziközmű-társulati forrás, illetve hitelen kívül egyéb forrás (pl. európai uniós)
is rendelkezésre áll. A 85., 92., 99., 106. és 113. sorokban szükséges az egyéb forrás szöveges
megnevezése.
Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs sem tervezett, sem
folyamatban lévő fejlesztése, a költségekre vonatkozó cellákat kérjük nullával kitölteni, üres cella a
költségek vonatkozásában ne maradjon!
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4. FELDOLGOZÁSI NAPLÓ
A TSONLINE rendszer biztosítja a feldolgozási napló felületet a VIZGEO projekt online adatfeldolgozó
rendszerébe illeszkedően. A TSONLINE feldolgozási napló felületén szűrhetően és rendezhetően az
alábbi adatmezőket (adatoszlopok) jelennek meg:








Adattétel sorszáma
Önkormányzati hivatal (önálló vagy közös)
Megye
Település/településrész
Adatlap
Feldolgozottsági státusz
Kapcsolódó területi vízügyi igazgatóság

A feldolgozási napló felületen egy tételre kattintva biztosítja megjelenítését és jogosultságok szerinti
karbantartását.

Az ábrán egy adatszolgáltató hivatal feldolgozási naplója látható. A napló elemei tetszőleges
szempont szerint szűrhetőek és az egyes oszlopok szerint külön-külön rendezhetőek is. Ha a napló
sorai több mint 500 elemet tartalmaznak, a TSONLINE rendszer lapozhatóan biztosítja az elemek
lekérdezését.
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5. JAVÍTANDÓ ADATLAPOK KEZELÉSE
A területileg illetékes vízügyi igazgatóság folyamatosan végzi a már nyugtázott adatlapok tartalmi
ellenőrzését. Az igazgatósági adatgazda a hibátlan adatlapokat „feldolgozott” állapotúra állítja.
Abban az esetben, ha egy adatlapon az igazgatósági adatgazda hibát vagy hiányosságot tapasztal,
az adatlapot „javítandó” státuszúra állítja. A hivatali adatszolgáltató a 4. pontban ismertetett
adatfeldolgozási napló használatával lekérdezheti a javítandó adatlapjait. Ehhez kattintsunk az
adatlap feldolgozási állapot választó listában a javítandó sorra, majd ezt követően kattintsunk a
szűrés gombra:

A lista sorára kattintva megnyílik az adatlap. Az igazgatósági felülvizsgáló – általában - szöveges
leírást készít a javítás indoklásáról, melyet az adatszolgáltató le tud kérdezni:

A javításról az adatszolgáltató szintén szöveges leírást, indoklást adhat.
A javítandó adatlapokról – egy idő letelte után – a rendszer az érintett adatszolgáltatóknak konkrét
felsorolásokat tartalmazó automatikus email-eket küld ki, melyek a feldolgozást szintén elősegítik.
Egyéb indokolt esetekben telefonos egyeztetés is történhet az igazgatósági felülvizsgáló és a hivatali
adatszolgáltató között.
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ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2018. március 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére,
valamint
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 28. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy:
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette:
Pirmann-né Felső Marianna osztályvezető
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű/ minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel
kapcsolatos aktuális feladatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztésem.
1. Előzmények
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is kiemelt hatósági feladat Enying területén az emberi
egészségre veszélyes gyomok elleni védekezés, különös tekintettel a közegészségügyi
szempontból legveszélyesebb parlagfűre, amely virágzásának megakadályozására jogszabályi
rendelkezések is vonatkoznak.
A parlagfű irtására vonatkozó jogszabályi kötelezettséget az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése
tartalmazza: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A parlagfű elleni védekezés elvégzésének ellenőrzése végett a helyszíni ellenőrzést saját
kezdeményezésre vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen
a jegyző végzi el. Fenti védekezési kötelezettség elmaradása esetén növényvédelmi bírságot
kell kiszabni 15.000 – 150.000.000 Ft közötti értékben, illetve közérdekű védekezést kell
elrendelni, melynek költségei a mulasztást elkövetőt terhelik.
A vegetációs időszak alatt a Hatósági Osztály rendszeresen ellenőrzi a település
zöldfelületeinek parlagfűvel való szennyezettségét. A jogszabályban meghatározott
védekezési határidő – az adott év június 30. napja – előtti időszakban felszólító levélben
hívjuk fel a figyelmet a jogkövető magatartása. Ennek eredménytelensége esetén parlagfű
fertőzöttség esetében határozattal kötelezzük az ingatlan tulajdonosát a megfelelő állapot
kialakítására. Amennyiben e kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, úgy az Éltv.
50. § (4) bekezdése alapján közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) kell elrendelni.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdése
értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala
(továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.
Ha belterületi ingatlan esetében a települési önkormányzat nem tesz a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének eleget, a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a
közérdekű védekezést.
A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű védekezés elrendelésére
jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével - minden év május 31. napjáig - általa
kiválasztott, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (továbbiakban:
Pp.) meghatározott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
A Pp. 7. §-a értelmében a törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság,
az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi
társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat,
az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami
vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat,
a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az
egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi
kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy,
az egyesült, a köztestület, valamint az alapítvány.
Az Éltv. 50. § (6) bekezdése kimondja, hogy „A közérdekű védekezés elvégzése során a
hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának
keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre
való jogosultságát kérésre köteles igazolni.”
Fentiek alapján a földhasználó köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek
munkavégzését tűrni és elősegíteni. A közérdekű védekezést célirányosan,
költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással
kell elvégezni.
Fontos tudni, hogy a közérdekű védekezés végrehajtásának fedezetét a költségvetési
törvényben a Földművelésügyi Minisztérium meghatározott előirányzatából kell biztosítani.
A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére
kell kötelezni a mulasztás elkövetőjét. A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű
védekezés költségei az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javára kerülnek behajtásra.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek előlegezését a jegyző a védekezést
elrendelő határozat meghozatala után igényelheti a növény- és talajvédelmi hatóságtól.
Amennyiben a földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget
védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségeket lehet
érvényesíteni. A növény- és talajvédelmi hatóság a közérdekű védekezéssel kapcsolatos
költségeket a hozzá érkezett igény szerint a közérdekű védekezést elrendelő hatóság részére
az előirányzat terhére megelőlegezi, az igénylés beérkezését követő nyolc napon belül.

A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által részére befizetett, illetve az
adóhatóság által behajtott és részére továbbított összeget - annak beérkezésétől számított
nyolc napon belül - a növény- és talajvédelmi hatóságon keresztül téríti vissza az
előirányzatba.
Fentiek alapján látható, hogy a Jegyző feladata, hogy a közérdekű védekezés elvégzésére
gazdálkodó szervezetet bízzon meg.
Bár az előző években kényszerkaszálásra nem volt szükség – a beérkezett lakossági jelzések
emelkedő száma miatt, illetve a költséghatékony megvalósítás érdekében - javaslom a 2018.
évre Enying Város Önkormányzata Városgondnokságával a szerződés megkötését.
A Városgondnokság a 2017. évre vonatkozó önköltségszámítás alapján 20 Ft/m2 + áfa áron
vállalja a szolgáltatást.
Fontos hangsúlyozni, hogy a kényszerkaszálás költségeinek kifizetése nem az
Önkormányzatot terheli.
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Jegyző feladat- és hatásköre a
szerződés megkötése a közérdekű védekezés elvégzésére, azonban mivel e feladatot Enying
Város Önkormányzatának Városgondnokságával szeretné elláttatni szükséges a Képviselőtestület általi tudomásul vétel. A szerződés tervezetét jelen előterjesztéshez mellékelem.
Fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot és a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a
közérdekű védekezéssel kapcsolatos tájékoztatást megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet
 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:
A közérdekű védekezés költségeinek kifizetése nem az önkormányzatot terheli, az a
központi előirányzat terhére elszámolható.
4. Határozati javaslatok, rendelettervezet
Mellékletben csatolva
5. Melléklet
1) Határozati javaslat (PTFB részére, Képviselő-testület részére)
2) Szerződés tervezet
Enying, 2018. március 13.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
(a PTFB részére)

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának ...../2018.
(III. 26.) határozata a közérdekű védekezéssel kapcsolatos hatósági feladatok
ellátásában való közreműködésről:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte Enying Város Jegyzőjének a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel
kapcsolatos hatósági feladatokról szóló tájékoztatását,
2. tudomásul veszi, hogy Enying Város Jegyzője az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50. §-ában szabályozott közérdekű
védekezés elvégzésére Enying Város Önkormányzatának Városgondnokságával köt
szerződést.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Takács Károly intézményvezető
Határidő: 2018. május 31.”
HATÁROZATI JAVASLAT
(a Képviselő-testület részére)
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ......../2018. (III. 28.) határozata a
közérdekű védekezéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásában való
közreműködésről:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte Enying Város Jegyzőjének a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel
kapcsolatos hatósági feladatokról szóló tájékoztatását,
2. tudomásul veszi, hogy Enying Város Jegyzője az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50. §-ában szabályozott közérdekű
védekezés elvégzésére Enying Város Önkormányzatának Városgondnokságával köt
szerződést.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Takács Károly intézményvezető
Határidő: 2018. május 31.

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
az Enyingi Polgármesteri Hivatal (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26., képviseli: dr.
Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága (8130 Enying, Vas Gereben utca 3.;
képviseli: Takács Károly intézményvezető), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között – együtt a továbbiakban: Felek - a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Szolgáltató vállalja, hogy 2018. évben, a Megrendelő által meghozott közérdekű
védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és Enying város közigazgatási területén a
Megrendelő által meghatározott ingatlanokon illetve ingatlanrészeken a parlagfű elleni
védekezési munkákat szükség szerint kézi, vagy gépi kaszálással, szárzúzással elvégzi.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem kötelezi Megrendelőt arra, hogy a
Szolgáltatótól az előző pontban írt feladat ellátását megrendelje.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatót, a parlagfű-mentesítés
megfelelősége esetén, a ténylegesen parlagfű / allergén gyommentesített terület után számított
20 Ft + ÁFA díj illeti meg négyzetméterenként. A díj magában foglalja a Szolgáltató feladat
ellátásával felmerülő bármely költségét, így a kiszállással felmerült költséget is. A szükséges
munkaműveletet a Megrendelő határozza meg a Szolgáltató részére a védekezés megkezdése
elõtt.
3. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ha a parlagfű / allergén gyommentesítésre kötelezett
ügyfél a védekezési kötelezettségének a közérdekű védekezés elrendelése ellenére eleget tesz,
a díja csak az okafogyott kiszállással felmerült költségével egyező. Amennyiben helyszíni
kiszállás nem történt, a Szolgáltatót adott ügyben díj nem illeti meg.
4. A Szolgáltatót a Megrendelő képviselője rövid úton (telefon, fax, vagy e-mail) tájékoztatja
az elrendelt közérdekű védekezésről. A tájékoztatásban közölni kell a védekezés időpontját,
helyét, megközelíthetőségét, illetve a védekezés végrehajtásához szükséges egyéb
információkat.
5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közérdekű védekezés elrendeléséről szóló
rövid úton kapott tájékoztatástól számított 24 órán belül a Megrendelő rendelkezése szerint a
közérdekű védekezést megkezdi és – a Szolgáltató tevékenységén kívüli okból származó
akadályozó körülményeket kivéve – folyamatosan végzi. Az akadályozó körülményeket a
Szolgáltató köteles azok felmerülésekor azonnal a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben a
Szolgáltató jelen pontban írt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles adott közérdekű
védekezés díjának megfelelő összegét a mulasztástól számított 15 napon belül a
Megrendelőnek megfizetni.
6. A Szolgáltató a parlagfű / allergén gyommentesítés befejezéséről köteles haladéktalanul
értesíteni a Megrendelőt, egyúttal kiállítja a számlát.
7. A Szolgáltató a parlagfű / allergén gyommentesítés megfelelőségéről helyszíni szemlén
győződik meg.

8. A parlagfű / allergén gyommentesítés megfelelősége esetén a Megrendelő a Szolgáltató
által kiállított számlát befogadja, azt felülvizsgálja és jóváhagyja, a megfelelő teljesítést
igazolja, a Szolgáltató díját a számla beérkezését követő 8 napon belül a Szolgáltató
számlájára történő átutalással megfizeti.
9. Amennyiben a parlagfű / allergén gyommentesítés nem megfelelő, a Szolgáltató köteles a
Megrendelő által megjelölt hibákat ingyenesen, a helyszíni szemlét követő 3 napon belül
megszüntetni. Ha az ismételt parlagfű / allergén gyommentesítés megfelelő, úgy a 8. pontban
foglaltak szerint kell eljárni.
10. Ha az ismételt parlagfű / allergén gyommentesítés sem megfelelő, úgy a Megrendelő,
választása szerint jogosult a szerződéstől díj, kártérítés, illetve egyéb anyagi juttatás
megfizetése nélkül elállni, vagy a parlagfű / allergén gyommentesítés elvégzésére újabb
határidőt kitűzni. Ez esetben a Szolgáltató köteles a Megrendelő által megjelölt hibákat
ingyenesen, a helyszíni szemlét követő 3 napon belül megszüntetni.
11. A Felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetén a helyszíni szemlékről jegyzőkönyvet
vesznek fel.
12. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítése esetén, vele
szemben egyéb anyagi és nem anyagi jellegű követelést nem támaszt.
13. A Szolgáltató kijelenti, hogy a védekezés ellátásához szükséges munkaeszközökkel,
képzettségekkel rendelkezik.
14. A Szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott közérdekű védekezési munkát
rendeltetésszerűen, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással
elvégezni.
15. A Megrendelő jogosult a Szolgáltató munkavégzését bármikor ellenőrizni, utasításait a
Szolgáltató köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni.
17. A Megrendelő szakszerűtlen utasítása ellen a Szolgáltató tiltakozhat, amennyiben azt a
Megrendelő továbbra is fenntartja, az abból eredő következményeket a Megrendelő viseli.
18. Szerződő Feleket megilleti a felmondás joga, melyet a másik félhez intézett írásbeli
közléssel, 15 napos felmondási határidő mellett gyakorolhatnak.
19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók.
A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, együttes
elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag írták alá.
Enying, 2018. ____

Megrendelő
Enyingi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltató
Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága

