
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2017. szeptember 
27-én de. 1000 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre 
ezúton tisztelettel meghívom.  
 

NAPIRENDI PONT: 
 

 
1./ Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2018-2032 

tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész 
megvitatása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
3./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2016/2017. tanévben végzett 

tevékenységéről 
Ea.: Tóth Lajos Árpád igazgató 

 
4./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

pályázati fordulójában történő részvételről 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

5./ Polgármesteri jelentés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
6./ Különfélék 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Ferge Gáborné köztisztviselő áthelyezése  

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
Tiszacsege, 2017. szeptember 20.   
 

Tisztelettel: 
 Szilágyi Sándor 

         polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. szeptember 27-én tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 30-ai ülésén a 
122/2017.(VI. 30.) KT. szám határozatában döntött arról, hogy a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulása által ellátott szociális szolgáltatások közül a szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás feladat tekintetében 2017. december 31. napjával kiválik a társulásból, ezen 
feladatokat 2018. január 1. napjától saját hatáskörben kívánja ellátni. Ezzel egyidejűleg 
megbízta a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felé 2017. június 30. napjáig jelentse be és 
kezdeményezze a társulási megállapodás módosítását.  
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2017. szeptember 19-ei ülésén a 11/2017. 
(IX.19.) számú határozatával módosította a Társulási Megállapodást, melyet a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek is szükséges megtárgyalnia. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatról dönteni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2017. szeptember 20.   
 
 
         Szilágyi Sándor 
           polgármester 

 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása tárgyában  

 
 
I. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelemmel ugyanezen jogszabály 88. § (2) bekezdésében 
foglaltakra úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást az előterjesztés 1-2. számú melléklete szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a társulási 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
II.  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. § (4) bekezdése, valamint a 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IX. fejezet 6. 
pontja értelmében felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Társulás 
pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó Balmazújvárosi Közös Önkormányzati 
Hivatallal a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatások tekintetében a 
Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint számoljanak el egymással. 

 
Határidő: 2018. január 30.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 



 
1. melléklet a ... /2017.(IX.27.) KT. számú határozathoz:  

 
 

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

 
 
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás 
szerint.  
 
 
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2017. április 4. napjától hatályos társulási 
megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) I. fejezet 4. pontja helyére a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „4.A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2017. január 1. napján): 
 

Település Lakosságszám 
Balmazújváros 17829 
Egyek  5448 
Hortobágy  1520 
Tiszacsege   4759 
Összesen: 29556 

 
 
2. A társulási megállapodás III. fejezet 1. pontja helyére a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A társulás a II. fejezet 1.-3. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként 
és társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el, amely a társulás általános rendjétől eltérő 
(nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) 
feladatellátás módjára is utal: 
 
 

1.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás  
                  

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Hunyadi utca 61.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege János utca 

1.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Fő út 42.) 
- Újszentmargita Község Önkormányzata (Újszentmargita, Rákóczi 

utca 134.) 
 

1.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 



- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata  
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  

 
1.3.  Nappali ellátás   
 
        1.3.1.  Idősek klubja (demens személyeket is ellát) 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.) 
 

                    1.3.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.)  

                                    -   Egyek Nagyközség Önkormányzata  
                                    -   Hortobágy Község Önkormányzata 
                                    -   Tiszacsege Város Önkormányzata  
               
                     1.3.3. Fogyatékos személyek nappali ellátása 
 

                                     -    Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.)  

                                    -    Egyek Nagyközség Önkormányzata  
                                    -    Hortobágy Község Önkormányzata 
                                    -     Tiszacsege Város Önkormányzata  
 
                    1.3.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 
                                    -     Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 

utca 12.)  
                                    -    Egyek Nagyközség Önkormányzata  
                                    -    Hortobágy Község Önkormányzata 
                                    -     Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

1.4. Étkeztetés  
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 

utca 6-8.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
 

1.5. Közösségi ellátások  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.)  
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege János utca 

1.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.)  



 
            1.6. Támogató szolgáltatás 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.)  
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege János utca 

1.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.)  

 
1.7. Család- és Gyermekjóléti Központ  
 

 - Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

                                 
1.8. Házi segítségnyújtás 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12. ) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
           
           1.9. Helyettes szülő 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Hunyadi János utca 
61.)  

- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
            1.10. Ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) 

       
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata  
- Tiszacsege Város Önkormányzata  
 

            1.11.  Belső ellenőrzés:  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

            1.12. Állati hulladék elszállítása:  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata  

 



             1.13. Útüzemeltetői és fenntartási feladatok 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
             1.14.  Orvosi ügyelet:  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata” 

 
 
3.  A társulási megállapodás VII. fejezet 2.2. pontjának a.) és b.) alpontjai esetében a második 
sorokban foglalt ingatlanok székhelyei pontosításra kerülnek, helyükbe az alábbi szövegrész 
lép: 
 

„- Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. szám alatti,”  
 
„- Egyek, Tisza utca 6. szám alatti” 

 
4.   A Társulási megállapodás I. fejezet 2.3.1. és 2.4.1. pontjaiban, V. fejezet 2. pontjában, 
VII. fejezet 2.2. és 2.3. pontjaiban az „u” szövegrész helyett „utca” szövegrész lép.   
 
5. A társulási megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
hatályban maradnak.  
 
 
Balmazújváros, 2017. szeptember .… 
 
 

               A társult önkormányzatok:                      A Társulási megállapodás módosítását jóváhagyó     
képviselő-testületi határozat száma: 

 
Balmazújváros Város Önkormányzata     ……………………… számú határozat 

Egyek Nagyközség Önkormányzata                 ……………………… számú határozat  

Hortobágy Község Önkormányzata                 ………………………  Hö.Hat. 

Tiszacsege Város Önkormányzata      ……………………… számú határozat 

 
            dr. Veres Margit                                                                  Dr. Miluczky Attila  
Balmazújváros Város Polgármestere                                     Egyek Nagyközség Polgármestere 
              
                   Vincze Andrásné                                                                Szilágyi Sándor     
    Hortobágy Község Polgármestere                                      Tiszacsege Város Polgármestere
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2. melléklet a ... /2017.(IX.27.) KT. számú határozathoz:  
 

 
BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás 
szerint.  

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
1. A Társulás neve, székhelye 
1.1. A Társulás neve: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 
1.2. A Társulás székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
 
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
 
2.1. Balmazújváros Város Önkormányzata 
2.1.1. Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
2.1.2.Képviselője: dr. Veres Margit polgármester 
 

2.2. Egyek Nagyközség Önkormányzata 
2.2.1.Székhely: 4069 Egyek, Fő út 3.  
2.2.2.Képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester  
 
2.3.Hortobágy Község Önkormányzata 
2.3.1.Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1. 
2.3.2.Képviselője: Vincze Andrásné polgármester  
 
2.4.Tiszacsege Város Önkormányzata 
2.4.1.Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 
2.4.2.Képviselője: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapításának időpontja: 2004. 
december 2.  
 
4.A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2017. január 1. napján): 
 

Település Lakosságszám 
Balmazújváros 17829 
Egyek  5448 
Hortobágy  1520 
Tiszacsege   4759 
Összesen: 29556 

 
5. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni. 
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6. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik. 
 

II. FEJEZET 
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

 
1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a 
Megállapodásban rögzített kötelező és önként vállalt feladataikat. 
 
2. A Társulás a feladatait a Társulás által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ, valamint a Társulás Tanács határozatai alapján megkötött szerződések 
útján látja el.  
 
3. Társulás útján közösen ellátott feladatok:  
 

   3.1. szociális szolgáltatások 
3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a   

alapján, 
3.1.2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján, 
3.1.3. család- és gyermekjóléti központ az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §-a szerint 
3.1.4. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján, 
                      3.1.4.1. idősek klubja (demens személyeket is ellát) 
                      3.1.4.2. szenvedélybetegek nappali ellátása 
                      3.1.4.3. fogyatékkal élők nappali ellátása  
                      3.1.4.4. pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 3.1.5.  étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján, 
 3.1.6.  közösségi szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján, 
                           3.1.6.1. közösségi pszichiátriai ellátás                            
                           3.1.6.2. szenvedélybetegek közösségi ellátása 
3.1.7. támogató szolgáltatás az 1993.évi III. törvény 65/C.§-a alapján 
3.1.8. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63.§-a alapján, 
3.1.9. helyettes szülő az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján, 
3.1.10. ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona)  az 1993. évi III. törvény 

                     67.§-a alapján 
3.2.belső ellenőrzés a 2011. évi CCLXXXIX törvény 119.§ (4) bekezdése alapján, 
3.3.útüzemeltetői és fenntartási feladatok 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontja alapján, 
3.4.állati eredetű melléktermék (állati hulladék) elszállítása a 2008. évi XLVI. 

törvény 19.§ alapján,  
3.5.orvosi ügyelet az 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése alapján. 

 
4. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 
 
A társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat elsősorban természetes 
személyek az Szt., a Gyvt, valamint az ide vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi 
önkormányzati rendeletekben és határozatokban meghatározottak szerint vehetik igénybe. 
Egyes ellátások térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe. 
A szociális feladatok intézményi térítési díjait a Társulási Tanács fogadja el. A társult 
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önkormányzatok felhatalmazzák Balmazújváros Város Önkormányzatát, hogy a nyújtott 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson. 
 

III. fejezet 
A társulás által ellátott feladatok településenként 

 
1. A társulás a II. fejezet 1.-3. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként 
és társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el, amely a társulás általános rendjétől eltérő 
(nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) 
feladatellátás módjára is utal: 
 

1.2. Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás  
                  

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Hunyadi utca 61.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege János utca 

1.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Fő út 42.) 
- Újszentmargita Község Önkormányzata (Újszentmargita, Rákóczi 

utca 134.) 
 

1.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata  
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  

 
1.3.  Nappali ellátás   
 
        1.3.1.  Idősek klubja (demens személyeket is ellát) 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.) 
 

                    1.3.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása  
 

-  Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.)  

                                    -    Egyek Nagyközség Önkormányzata  
                                    -    Hortobágy Község Önkormányzata 
                                    -    Tiszacsege Város Önkormányzata  
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                     1.3.3. Fogyatékos személyek nappali ellátása 
 

                                     -    Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.)  

                                    -    Egyek Nagyközség Önkormányzata  
                                    -    Hortobágy Község Önkormányzata 
                                    -     Tiszacsege Város Önkormányzata  
 
 
                    1.3.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 

-  Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.)  

                                    -    Egyek Nagyközség Önkormányzata  
                                    -    Hortobágy Község Önkormányzata 
                                    -     Tiszacsege Város Önkormányzata  
                 

1.4. Étkeztetés  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
 

1.5. Közösségi ellátások  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.)  
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege János utca 

1.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.)  

 
1.6.Támogató szolgáltatás 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.)  
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege János utca 

1.) 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa utca 1.)  

 
1.7. Család- és Gyermekjóléti Központ  
 

 - Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 
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1.8. Házi segítségnyújtás 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni 
utca 12. ) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
           
              1.9. Helyettes szülő 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter 
utca 6-8.) 

- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Hunyadi János utca 
61.)  

- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
 
            1.10. Ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) 

       
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza utca 6.) 
- Hortobágy Község Önkormányzata  
- Tiszacsege Város Önkormányzata  
 

            1.11.  Belső ellenőrzés:  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

            1.12. Állati hulladék elszállítása:  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata  

 
             1.13. Útüzemeltetői és fenntartási feladatok 
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata  
- Hortobágy Község Önkormányzata 
- Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
             1.14.  Orvosi ügyelet:  
 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 
- Hortobágy Község Önkormányzata 
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2. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási 
területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai 
létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy 
több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok 
továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás 
elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - 
nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott település viseli a 
normatíva visszavonás jogkövetkezményeit.  
 

IV. fejezet 
A társulás szervezete és működése 

 
1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány 
 
1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén 
az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti 
az önkormányzatot.  
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal 
rendelkeznek azzal, hogy a II. fejezet I.14. pontjában meghatározott feladat ellátásban részt 
nem vevő önkormányzatok által delegált tagok az e feladatok ellátását érintő körben nem 
rendelkeznek szavazati joggal.  
1.3. Szavazni személyesen lehet.  
 
2. A társulási tanács hatásköre 
A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok 
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 
 
A társulási tanács hatáskörébe tartozik:  

a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele 
esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása,  

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 
meghatározása, 

c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi 
költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri 
hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 
csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás 
határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel 
meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes 
határozata nem lép hatályba, 

e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását. 
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3. A Társulási Tanács elnöke 
 
3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A 
társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás 
elnökének és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített 
többséggel dönt. A társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy 
alelnökének megválasztható. A társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi 
önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A 
választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni. 
A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A 
tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása. 
 
3.2. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli 
a társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve 
önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács 
határozatainak végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen 
tájékoztatja.  
 
4. A társulási tanács működése 
 
4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben 
nem részesülnek. 
 
4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 
4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai 
sorából a korelnök írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult 
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
4.4. Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 
- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 

 
5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei 
 
5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint 
fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.  
 
A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges. 
 
5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról 
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő 

vállalásáról 
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A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - 
a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot 
leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét 
elérje.   
 
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a munkaszervezet 
vezetője (jegyző) írja alá. 
 A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 
önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.  
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének. 
 

V. fejezet 
A közös fenntartású intézmény jogállása 

 
1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. 
július 1. napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn. 
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye 
 
Neve: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Székhelye: Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. 
 
3. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ a I. fejezet 2. pontjában foglaltak 
szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3.1. pontjaiban meghatározott szociális 
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Balmazújvárosi Kistérség 
Humán Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével kapcsolatos 
szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, szakmai 
felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a 
feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.  
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulási tanács jogosult 
gyakorolni.  
5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a 
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti 
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
7. A közösen fenntartott intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervként működik. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt 
költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott 
előirányzatokon belüli működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az 
intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási 
jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a felügyeleti szervnek minősülő Társulási 
Tanácsnál kezdeményezhető. 
8. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ foglalkoztatottak feletti 
munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik: 
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője a 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ valamennyi dolgozója tekintetében 
közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott 
– Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja. 
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VI. fejezet 

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések 
 
1. A közös feladatellátás finanszírozása 
 
1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét 
az alábbiak szerint biztosítják: 

• az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a 
központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból, 

• különböző pályázati támogatásokból,  

• intézményi működési bevételekből, valamint  

• a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából. 
 
1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési 
önkormányzatnál kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) alapján az állami 
támogatás igénylése történt. 
1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a szociális szolgáltatási feladatokra 
biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.  
 
1.4. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és 
felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják. A 
társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése 
során a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő 
esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási 
és beruházási költségek nem képezik részét a társulás költségvetésének, azt a tulajdonos 
önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási 
kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó. 
 
1.5. A társulás feladatainak ellátásában részt vevők részére a jogszabályokban, illetve a 
szerződésekben meghatározott bért, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által 
elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja.  
 
2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének 
módja 
 
2.1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési 
költségeihez, valamint a megállapodás II. fejezet 3.2,3.3. és 3.5. pontban meghatározott 
feladat ellátásának költségeihez lakosságszámuk arányában, az egyéb költségekhez egyedi 
határozat alapján járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). 
 
2.2.  A társulási megállapodás II. fejezet 3.1 pontjában meghatározott feladatok ellátásának 
költségeit az a települési önkormányzat viseli, amelynek területén a költség felmerült. A 
központi irányítás és a szakmai vezetők kiadásai szétosztásra kerülnek a településen 
foglalkoztatottak létszámának arányában.  
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2.3.  A társulási megállapodás II. fejezet 3.4 pontjában meghatározott feladat ellátásának 
költségei csökkentésre kerülnek a szerződött partnerek felé kiszámlázott díjakkal. Az így 
fennmaradó összeg szétosztásra kerül a tagtelepülések között, az elszállított lakossági állati 
hulladék súly arányában.  
 
2.4.A működés és feladatellátás tervezhető költségeihez a pénzügyi hozzájárulás összegét a 
Társulási Tanács állapítja meg költségvetési évenként, legkésőbb az adott évre szóló 
költségvetés elfogadásakor. 
 
2.5.. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami 
költségvetési támogatással nem fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő 
telephely (intézményegység) többlet működési költségei tekintetében évente külön – külön 
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.  
 
2.6. Abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag 
közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő 
kiadásokat teljes egészében a társult tagönkormányzat köteles fizetni. 
 
2.7. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a 
társult tag közigazgatási területén működő tagintézmény és/vagy telephely működésével 
kapcsolatban felmerülő kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a 
közigazgatási területén működő telephely finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás 
által kifizetendő többletkiadások fedezetét. 
2.8. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 
előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és 
járulék kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás 
történik.   
 
2.9. A társulás tulajdonát képező Peugeot 206 típusú gépjármű üzemeltetési, működtetési, 
fenntartási költségeit a települési önkormányzatok viselik, úgy, hogy a tagtelepülések az 
érdekükben megtett km arányában térítik meg a költségeket.  
              
3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának 
finanszírozása 
 
3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás 
szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, 
számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Balmazújvárosi 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő 
köztisztviselő bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott 
települések lakosságszámának arányában. 
 

4. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása 
 
4.1. A Társulás és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ éves költségvetés 
alapján gazdálkodik. Az éves költségvetés településenkénti lebontásban, szakfeladatok szerint 
külön-külön kimutatva készül el. 
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4.2. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ éves költségvetésének 
összeállítását megelőzően az intézményvezető megállapítja a településenkénti tervezett, e 
megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a 
településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege, 
különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az 
igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.  
 
4.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson 
belül átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját 
költségvetésében. Az elfogadott éves pénzügyi hozzájárulás Társulás fizetési bankszámlájára 
történő átutalásáról negyedévente köteles gondoskodni a negyedév utolsó napjáig. 
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 
intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a működéssel kapcsolatos, 
költségek települési önkormányzatra eső részét is.  
 
4.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a 
Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A 
költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok 
szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort 
kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a 
módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles. 
 
5. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 
 
5.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás 
elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, 
amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. 
Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a 
társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós 
önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás 
alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.  
 
5.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a 
társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési 
megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e 
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.  
 
5.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati 
hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának 
megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az 
önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi. 
 
5.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki 
felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 
napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult 
önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható. 
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5.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a 
Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben. 
 
6. Elszámolás 
 
6.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz 
kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások 
kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és 
kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.  
 
6.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat 
az elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges 
túlfizetés a társult önkormányzat tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást követő 
hónap(ok) vonatkozásában csökkentheti. 

 
 

VII. fejezet 
A társulás vagyona 

 
1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a 
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.  

 
2. A feladatellátást szolgáló vagyon 
 
2.1.  A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása ingóvagyonát jelen megállapodás 1. 
melléklete tartalmazza.  
 
2.2.A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ feladatellátását az alábbi 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő 
berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják: 
 

a.) Balmazújvároson a Balmazújváros Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 
- Balmazújváros, Debreceni utca 12. szám alatti 
- Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. szám alatti,  

b.) Egyek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  
- Egyek, Hunyadi János utca 61. szám alatti, 
- Egyek, Tisza utca 6. szám alatti 

c.) Hortobágyon a Hortobágy Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  
- Hortobágy, Czinege János utca 1. szám alatti 

d.) Tiszacsegén a Tiszacsege Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  
- Tiszacsege, Tompa utca 1. szám alatti, 
- Tiszacsege, Fő út 42. szám alatti ingatlan. 

 
2.3. Az Orvosi Ügyelet feladatellátását Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában a 
Balmazújváros Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Balmazújváros, Dózsa Gy. 
utca 1. szám alatti ingatlan és a benne lévő ingóságok szolgáltatják.  
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3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje 
 
3.1. A feladatellátását biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, alapításakor vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a 
tagönkormányzat tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken 
található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges 
berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény 
használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda 
gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a 
tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – 
jogosult dönteni. 
 
3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár 
szerinti elkülönítését köti ki.  
 
3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé 
teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját 
erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A 
pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak 
pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult 
önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott 
tagönkormányzat tulajdonában marad. 
 
4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén 
 
4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati 
támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában a társulás, illetve az intézmény 
költségvetéséhez való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik 
kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, támogatásoknak.  
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult 
önkormányzatok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el 
azon elv figyelembe vételével, hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő 
többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 
vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában 
fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben 
megváltja. 
 

VIII. fejezet 
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség 

 
1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik 
a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az 
elnök - minden év május 31. napjáig – a Társulásnak beszámol.  
 
2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás 
működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 
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költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez 
irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni. 
 
3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a 
társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban 
meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is 
tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa 
végzett munkáról. 
 
4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat 
jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint. 
 

IX. fejezet 
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei 

 
1. Jóváhagyás 

 
A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel 
meghozott határozatban fogadják el.  
 

2. Csatlakozás 
 

2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik 
lehetővé, mely: 

elfogadja a társulás céljait 
hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok 
költségkímélő megvalósításában 

vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését 
továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el 
inkasszós jogot biztosít a társulás részére. 

 
2.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.  
 

 2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő 
nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal 
korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a 
Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített 
többséggel döntenek. 
 

3. Kiválás 
 
3.1. A társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.  

 



21 
 

3.2. A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 
hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie 
kell. 

  
4. Kizárás 
 
4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 
kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt és azt a társulás önkormányzatainak 
képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és társulási tanács 
minősített többséggel támogatják. 
 
4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen: 

• amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási 
tanács ülésein vagy 

• a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, 
több mint három hónapos elmaradása van vagy 

a képviselő-testület az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési, 
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy  

a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett 
banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási 
tanács elnökéhez. 

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, 
vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 
társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult 
önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 
több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály 
szerint nem tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket 
továbbra is köteles viselni.  
 
5. Megszűnés 
 
A társulás megszűnik: 

a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák 
b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján 
c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken 

 

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje 
 

6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek 
elszámolni egymással. 
 
6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
VII/4. pontban foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás 
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nem ad alapot a Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve 
érvényesítésére. 
 
6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 
vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 30 napon belül köteles 
elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen 
jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások 
időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás 
benyújtását követő 30 napon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető 
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell. 
 
6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően 
visszaszáll a jelen megállapodás átadott feladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó 
intézményt, illetve a megbízottakat nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt 
szolgáltatási kötelezettség. 
 
7. A megállapodás módosítása 
 
7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a 
Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács 
előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A 
képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt 
megtárgyalni.  
7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő-
testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a 
társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi 
határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban 
kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást 
követő napon következik be. 
7.3. A II. fejezet 3.5. pontjában meghatározott feladat ellátásban részt nem vevő 
önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik, hogy ezen feladataikat a társulásban 
kívánják ellátni. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott 
szabályok irányadók a társulási megállapodás módosítására és annak hatályára. 
 

X. fejezet 
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 

 
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás 
történik. A II. Fejezet 3.5. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő 
feladatellátásnak minősül, így a Társulási tanácsban a szavazatarányok IV. pontjában foglalt 
speciális szabályai érvényesülnek. A hozzájárulás lakosságszám arányosan kerül 
megállapításra, 25 Ft /Fő összegben.  
 

XI. fejezet 
Vegyes rendelkezések 

 
1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjától lép hatályba. 
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2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
4.  A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 
 
5. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre. A vitás kérdésekben a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt. 
 
6. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 
követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján 
a polgármesterek saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult 
önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-
testületi döntéseinek hiteles másolata. 
 
A társult önkormányzatok:              A Társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi 

határozat száma: 
Balmazújváros Város Önkormányzata     ……………………… számú határozat 

Egyek Nagyközség Önkormányzata                ……………………….. számú határozat  

Hortobágy Község Önkormányzata                 ……………………….. Hö.Hat. 

Tiszacsege Város Önkormányzata     ………………………...számú határozat 

 
Balmazújváros, 2017. szeptember …. 
 
  
          dr. Veres Margit                                                                   Dr. Miluczky Attila  
Balmazújváros Város Polgármestere                                     Egyek Nagyközség Polgármestere 
 
 
 
              
             Vincze Andrásné                                                                Szilágyi Sándor     
    Hortobágy Község Polgármestere                                     Tiszacsege Város Polgármestere 
 
 

 
 



Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása  
Elnöke  

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 
dr. Bencsik Judit 

jegyző 
ELŐTERJESZTÉS  

 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  

2017. szeptember 19. napján tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában   

 
Tisztelt Társulási Tanács!  
 
Hortobágy Község Önkormányzat polgármestere 2017. június 26. napján kelt levelével egy 
időben megküldte Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2017. 
(VI.22.) Hö. hat. határozatát, mely szerint a testület kinyilvánította, hogy a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulása által ellátott szociális szolgáltatások közül a szociális étkeztetés 
és házi segítségnyújtás feladat tekintetében 2017. december 31. napjával kiválik a társulásból, 
ezen feladatokat 2018. január 1. napjától saját hatáskörben kívánja ellátni. Ezzel egyidejűleg 
megbízta a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felé 2017. június 30. napjáig jelentse be és 
kezdeményezze a társulási megállapodás módosítását. 
Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere 2017. június 30. napján kelt levelével 
egy időben megküldte Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. 
(VI.29.) KT. számú határozatát, mely Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 79/2017. (VI.22.) Hö. hat. határozatával azonos tartalmú.   
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 89. § (1)-(2) bekezdései értelmében a társuláshoz csatlakozni naptári év 
első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás 
másként nem rendelkezik. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény 
eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. 
Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 
 
Az Mötv. 90. § (4) bekezdése alapján a társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, 
kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon tagjának 
kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
 
A hatályos Társulási Megállapodás IX. fejezet 6. pontja szerint a társulás megszűnésekor, 
valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. Kizárás vagy 
kiválás esetén a társulás a megszűnés napját követő 30 napon belül köteles elszámolni a 
társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen jóváhagyott 
kiadások  és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások időarányos 
felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás benyújtását 
követő 30 napon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető pénzeszközöket az 
érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell. A társulásból kivált vagy kizárt 



önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően visszaszáll a jelen megállapodás átadott 
feladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt, illetve a megbízottakat nem terheli 
tovább a jelen megállapodás alapján vállalt szolgáltatási kötelezettség. 
 
Fentiek alapján, ugyan nem a társulásból történő teljes kiválásról van szó Hortobágy és 
Tiszacsege esetében, azonban szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
Szükséges pontosítani továbbá a Társulási Megállapodásban a Tiszacsege, Tompa utca 6. 
szám alatti, illetve az Egyek, Tisza utca 6. szám alatti címeket. 
 
Fenti módosítások azt eredményezik, hogy a társuláshoz tartozó települések képviselő-
testületeinek döntését követően a Magyar Államkincstárnak a módosítások törzskönyvi 
nyilvántartásba történő átvezetése után kérelmezni kell a Balmazújvárosi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásban megváltozott adatainak módosítását. 
  
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatról dönteni szíveskedjen! 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása tárgyában    

I. 
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva tudomásul veszi Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének azon döntését, mely szerint a két 
település a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott szociális szolgáltatások 
közül a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat tekintetében 2017. december 31. 
napjával kiválik a társulásból. 

 
II. 
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. § (4) bekezdése, valamint a 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának IX. fejezet 6. 
pontja értelmében felhívja a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatait ellátó 
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalt, valamint Hortobágy Község Önkormányzatot 
és Tiszacsege Város Önkormányzatot, hogy a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás 
szolgáltatások tekintetében a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint számoljanak el 
egymással. 
 
Határidő: 2018. január 30. 
Felelős: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
   Vincze Andrásné, Hortobágy Község Önkormányzat polgármestere 
              Szilágyi Sándor, Tiszacsege Város Önkormányzat polgármestere 

 
 
 



III. 
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 
előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal 2018. január 1. napi hatállyal 
elfogadja. 
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés alapján a társulási megállapodás módosítását 
tárgyalják meg és a döntésről értesítsék a Társulás elnökét. 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: társuláshoz tartozó önkormányzatok 
 
IV. 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva felhatalmazza a Társulás elnökét és a Balmazújvárosi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítása iránti eljárásban az 
illetékes hatósághoz nyújtsa be a szükséges dokumentumokat, és a szükséges egyéb 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2017. október 31. és folyamatos 
Felelős: Társulási Tanács elnöke 
   Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője 
 
V. 
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva felkéri a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
intézményvezetőjét, hogy az intézmény dokumentumaiban a fenti döntésekből adódó 
változásokat vezesse át, majd küldje meg azokat jóváhagyás céljából a Társulási Tanácsnak. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője 
 
Balmazújváros, 2017. szeptember 13. 
 
 
 

dr. Veres Margit  
             Társulási Tanács elnöke 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2017. szeptember 27-én tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy:  A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű 

rendszerenkénti bontásban elkészített 2018-2032 évekre vonatkozó „Gördülő 
Fejlesztési Terv” jóváhagyása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § értelmében az ellátásért 
felelős felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből álló Gördülő Fejlesztési Tervet 
köteles készíteni, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) részére meg kell küldeni. 

„11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a 
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves 
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. 

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a 
víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és 
jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. 

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a 
beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja 
be jóváhagyásra. 

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott 
víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész 
benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal 
rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll 
rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott 
tervrész mellékletét képezi. 

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem 
kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre 
irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-
rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési 
tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének 
előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai 
álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának 
meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok 
szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-
szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az 
ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a 
jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül 
írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben 
szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál 
bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést 
folytat. 

(5a) A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv 
benyújtására kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő 
fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére 
folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül. 

 (6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben 
foglaltak végrehajtását ellenőrzi.” 

 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető elkészítette a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt., mint üzemeltető közmű rendszerenkénti bontásban a 11-15644-1-001-01-04 
kóddal rendelkező TCSG-IV megnevezésű, valamint a 21-15644-1-001-01-02 kóddal 
rendelkező TCSG-SZV megnevezésű - 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő 
fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tervezetét.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Tiszacsege, 2017. szeptember 19.   
 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
 

…/2017.(IX. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
I.  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-át – a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 11-
15644-1-001-01-04 kóddal rendelkező TCSG-IV megnevezésű - 2018-2032 tervezési 
időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tartalmát a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
II.  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-át – a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 21-
15644-1-001-01-02 kóddal rendelkező TCSG-SZV megnevezésű - 2018-2032 tervezési 
időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tartalmát a 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Gördülő fejlesztési terv, 
felújítási és pótlási tervrészt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 
nyújtsa be.  
 
Határidő: 2017. szeptember 30.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 
 

 
 

Gördülő Fejlesztési Terv 
TCSG-IV 

víziközmű rendszerre 
2018-2032 

 
 

 
 

Ellátásért felelős megnevezése:  Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 

 
 
 
Szolnok, 2017. augusztus 30. 
  



 
 

1. melléklet a …/2017.(IX.27.) KT. számú határozathoz 

 

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: TCSG-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Tiszacsege vízmű, Tiszacsege ivóvízhálózat 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Tiszacsege vízmű: 
A településen két rendszer látja el a lakosságot megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. 
Az egyik Tiszacsege belterület ellátásáért, a másik pedig Tiszacsege-Nagymajor ellátásáért 
szolgál. A belterületet ellátó vízmű 1979-ben létesült, jelenlegi berendezései 1993-tól 
üzemelnek, kapacitása 2289 m3/d.  A vízellátást 5 db mélyfúrású kút biztosítja. Alkalmazott 
technológia: gáztalanítás, vastalanítás. 
A Tiszacsege-Nagymajor településrész vízellátását biztosító külön vízműtelep kapacitása 170 
m3/d. Alkalmazott technológia gáztalanítás, fertőtlenítés. A vízellátást 1 db mélyfúrású kút 
biztosítja. A vízmű korszerűsítése 2008-ban történt. 
 
Belterületet ellátó vízmű: 
5 db mélyfúrású kút kútanában 
1 db 50m3-es vztározó medence 
1 db 200 m3-es víztározó medence 
4 db szűrőtartály (ebből kettő fekvő) 
5 db hálózati szivattyú 
1 db fertőtlenítőszer adagoló berendezés 
1 db vasiszap ülepítő 
1 db 125 m3-es víztorony 
Nagymajort ellátó vízmű: 
1 db mélyfúrású kút 
1 db 10m3-es víztározó 
2 db hálózati szivattyú aknában 
1 db hypo adagoló berendezés 
1 db hidrofor tartály légkompresszorral 
 
A termelő kutak szerkezetileg jó állapotúak, a szivattyúk és gépészeti elemek is megfelelő 
állapotúak, működőképesek. 
A vízműtelep a kilencvenes években épült, ennek megfelelően az építmények, gépészet nincs 
újszerű állapotban, azonban minden épület szerkezetileg megfelelő állapotú, felújításuk 
rövidtávon még nem szükséges. Felújítás csak a gépészet terén történt. A technológiai 
gépházban található két állószűrőt 
2014-ben felújították, töltetcserét kaptak. A fekvő szűrők nem üzemelnek. A többi gépészeti 
elem életkorának megfelelő állapotú. 
A Nagymajori vízmű kifogástalan állapotban van, köszönhetően a 2014-es teljes körű 
felújításnak. A gépészeti elemek, szivattyúk, hidrofor tartály újszerűek. 
 
Tiszacsege ivóvízhálózat: 
Mindkét településrész körvezetékes rendszerben épült. Tiszacsege településrész szakaszai két 
ütemben, 1967-ben és 1992-ben, Nagymajor pedig egy ütemben, 2008-ban. Tiszacsege 
hálózatára jellemző, az akkori kornak megfelelő azbesztcement építési csőanyag, azonban 



 
 

1. melléklet a …/2017.(IX.27.) KT. számú határozathoz 

 

Tiszacsege belterületén a kilencvenes években már KM-PVC, illetve KPE vezetékek is 
létesültek. Nagymajor teljes egészében 90 mm-es KM-PVC vezetékből épült. 
 
Tiszacsege: 
32709 fm NA80 ac/KM-PVC gerincvezeték 
855 fm D90 KPE gerincvezeték 
7393 fm NA100 ac gerincvezeték 
1577 fm NA125 ac gerincvezeték 
3668 fm NA150 ac gerincvezeték 
1098 fm NA200 ac gerincvezeték 
253 fm NA250 ac gerincvezeték 
246 fm NA300 ac gerincvezeték 
17016 fm NA25 acél/KPE bekötővezeték 
103 db közkút 
186 db tűzcsap 
Tiszacsege-Nagymajor: 
1070 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték 
240 fm NA25 KM-PVC bekötővezeték 
2 db közkút 
4 db tűzcsap 
 
Az ivóvízhálózat általános állapota jó, rendszeres a karbantartás. A 60-as években épült 
azbesztcement vezetékekkel nincs probléma, azonban funkcionális avulásuk és életkoruk 
rövidesen szükségessé teszi a hálózat ezen elemeinek rekonstrukcióját. A hálózati 
szerelvények állapota vegyes, található köztük néhány régi, korrodált, rosszabb állapotú 
szerelvény, azonban az általános állapot megfelelő. 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

1. Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása 14 db nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

2100 forráshiány 2019 2022 x Hálózatveszteség csökkentése közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása

2. Klórgázadagoló berendezés korszerűsítése nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

5000 forráshiány 2019 2022 x Elavult klórozó berendezés automata beszerzése

3. Mosatóakna kiépítése 35 db nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

35000 forráshiány 2023 2032 x Hálózatmosatás hatékonyságának növelése Mosatóakna kiépítése

4. 1 db új kút tervezése, létesítése igen
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

10000 forráshiány 2023 2032 x Vízellátás üzembiztonságának növelése 1 db kút tervezés, létesítés

5.  Bekötővezetékekbe visszacsapó beépítései ~ 2850 db nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

57000 forráshiány 2023 2032 x A hálózati vízminőségi problémák csökkentése, megszüntetése Visszacsapó szelepek beépítése minden fogyasztási ponton

6.
A fogyasztói vízmérők táv‐leolvasási rendszerének 

megvalósítása ~ 2850 db
nem

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

57000 forráshiány 2023 2032 x Mérőolvasás hatékonyságának és pontosságának növelése Jeladós vízmérők beépítése

7. Távfelügyeleti rendszer kialakítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

5000 forráshiány 2023 2032 x Vízműtelep üzembiztonsáfának növelése Távfelügyeleti rendszer kiépítése

8. Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása  nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

4000 forráshiány 2023 2032 x Hálózati elemek pontos meghatározhatósága Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása 

9. Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

300 forráshiány 2023 2032 x Nincs vagyonvédelem Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése

10.

11.

…

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 7 100 0

III. ütem 168 300 0

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x‐el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű‐szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11‐15644‐1‐001‐01‐04 

Tervezett időtáv ****

Víziközmű‐szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR‐kód

Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 ‐ 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű‐rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás várható időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi engedély köteles‐e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

1036 használati díj 2018. január 2018. december x

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

1544 használati díj 2019 2022 x

3. 2 db víztermelő kút felülvizsgálata nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

600 használati díj 2019 2022 x Kút vízhozamának ellenörzése 2 db víztermelő kút felülvizsgálata

4. 2 db víztermelő kút építészeti felújítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

2000 használati díj 2023 2032 x Beton és acél korrózió 2 db víztermelő kút építészeti felújítása

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

2000 használati díj 2019 2022 x

6. 2 db víztermelő kút felújítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

8000
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Kút vízhozamának helyreállítása 2 db víztermelő kút felújítása

7.
2 db víztermelő kútgépészet felújítása 5‐db van 

összesen
nem

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

2000 használati díj 2023 2032 x Acél és beton korrózió 2 db víztermelő kútgépészet felújítása

8. Kút bekötővezetékek szükség szerinti rekonstrukciója nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

3000
részben foráshiány
(használati díj: 1360; 
forráshiány: 2540)

2023 2032 x Acélkorrózió Kút bekötővezetékek szükség szerinti rekonstrukciója

9.
Üzemviteli épület külső hőszigetelése, nyílászárók 

cseréje, tetőfelújítása
nem

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

5000
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Nem hatékony energetikai megfelelőség

Üzemviteli épület külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 
tetőfelújítása

10. Víztároló medence felújítás, 1970 nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

5000
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Beton és acél korrózió Víztároló medence felújítás, 1970

11. Belső út és járda felújítás nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

1000 használati díj 2023 2032 x Belső út és járda felújítás

12. Védterületi kerítések felújítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

1000 használati díj 2023 2032 x Sérült kerítések Védterületi kerítések felújítása

13. Hálózati szivattyúk ‐ 3 db ‐ cseréje tta szivattyúk nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

3000 használati díj 2023 2032 x Korszerűtlen rosz fajlagos energiájú szivattyúk Hálózati szivattyúk ‐ 3 db ‐ cseréje tta szivattyúk

14. Víztorony komplex felújítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

40000
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Beton és acél korrózió Víztorony komplex felújítása

15.
Altalaj tűzcsapok föld feletti tűzcsapokra történő, 

folyamatos cseréje 186 db
nem

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

46500
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Régi elavult altalaj tűzcsapok cseréje. Modern feltalaj tűzcsapok beépítése.

16. Bekötővezetékek  cseréje (2850 db) nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

285000
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Régi PVC és hg. csövezetékek cseéje. Új Kpe bekötővezeték kiépítése.

17. Szakaszoló tolózárak cseréje  ( 155 db) nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

15500
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Régi elhasználódott tolózárak cseréje. Modern gumi ékzárású tolózárak beépítése.

18.
A vízműhálózat rekonstrukciós munkái, gerincvezetékek 

szükség szerinti cseréje ~ 5000 m
nem

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

30000
Pályázaton elnyert 

támogatás
2023 2032 x Régi AC vezetékek cseréje. Új Kpe vezetékek kiépítése.

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 1 036 1 036

II. ütem 4 144 4 144

III. ütem 447 000 10 360

Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 ‐ 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű‐rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás várható időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles‐e a felújítás, 

pótlás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x‐el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű‐szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11‐15644‐1‐001‐01‐04 

Tervezett időtáv ****

Víziközmű‐szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR‐kód



 
 

2. melléklet a …/2017.(IX.27.) KT. számú határozathoz 
 

 

 
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 
 

 
 

Gördülő Fejlesztési Terv 
TCSG-SZV 

víziközmű rendszerre 
2018-2032 

 
 

 
Ellátásért felelős megnevezése:  Tiszacsege Város Önkormányzata 
 
 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 

 
 
 
Szolnok, 2017. augusztus 30. 
  



 
 

2. melléklet a …/2017.(IX.27.) KT. számú határozathoz 
 

 

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: TCSG-SZV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Tiszacsege szennyvíztisztító, Tiszacsege csatornahálózat 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés: 
 
Tiszacsege szennyvíztisztító: 
A szennyvíztisztító telep 1998-ban létesült, kapacitása 800 m3/d. Alkalmazott technológia: 
SBR technológia BIOGEST műtárggyal, III. tisztítási fokozat. Visszaduzzasztásos elven 
alapuló egymedencés, eleveniszapos, totáloxidációs eljárás. A szennyvíztisztítás folyamata a 
nyitott biológiai (BIOGEST) medencében zajlik le, itt történik a szerves és szervetlen anyag 
lebontás, a nitrifikáció, denitrifikáció, a foszfor eltávolítás és a kezelt szennyvíz ülepítése. 
 
1 db TFH fogadó és durvarács 
1 db szennyvízaprító berendezés 
1 db Biogest rendszerű SBR műtárgy úszórotoros keverő-levegőztető berendezéssel 
1 db iszaptároló műtárgy 
 
Az 1997-ben épített telep valamennyi gépészeti berendezés még eredeti, azaz élettartamukat 
jelentősen túlhaladták, magas javítási igényük van. A telep gépészeti és villamos-
irányítástechnikai korszerűsítése, fejlesztése a közeljövőben szükségszerűvé válik. 
 
Tiszacsege csatornahálózat: 
A csatornahálózat 1998-ban épült ki. A településen nyomott csatornahálózat üzemel. A 
hálózaton 10 db szennyvízátemelő üzemel. A települési hálózat két fő részre osztható. A 
belterületi szakaszok a település gyűjtőhálózatából, illetve a Tisza melletti üdülőterületből áll, 
amely időszakos terhelést jelent a hálózatnak és szennyvíztisztító telepnek. 
 
96 fm D63 KPE nyomóvezeték 
31002 fm D90 KPE nyomóvezeték 
3149 fm D110 KPE nyomóvezeték 
8180 fm D160 KM-PVC nyomóvezeték 
6307 fm D160 KPE nyomóvezeték 
1544 fm NA200 KPE nyomóvezeték 
457 fm NA300 KPE nyomóvezeték 
10 db szennyvízátemelő 
181 fm D63 PE nyomóvezeték 
2246 fm D90 PE nyomóvezeték 
319 fm D110 PE nyomóvezeték 
 
A hálózat műszaki állapota jó, a rendszer karbantartása nehézkes. Egy gravitációs hálózathoz 
képest magasabbak a karbantartási költségek. Az alkalmazott vezeték anyagok, és a beépítési 
év nem indokolják a felújítást. A szennyvízátemelők megfelelően ellátják feladatukat, 
általános állapotuk jó, a karbantartás, ellenőrzés rendszeres. 
 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

1. Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

300 használati díj 2019 2022 x Vagyonvédelem Távfelügyelt vagyonvédelmi rendszer kiépítése

2.
Szalagszűrő prés beszerzése, fedett iszappihentető 

építése
igen

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

105 000
részben forráshiány
(használati díj: 36850; 
forráshiány: 68150)

2023 2032 x Iszap víztelenítés megoldása Szalagszűrő prés beszerzése, fedett iszappihentető építése

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

…

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 0 0

III. ütem 105 300 37 150

Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 ‐ 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű‐rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás várható időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi engedély köteles‐e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x‐el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű‐szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21‐15644‐1‐001‐01‐02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű‐szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR‐kód



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

6 485 használati díj 2018. január 2018. december x

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

3 740 használati díj 2019 2022 x

3.
Üzemviteli épület felújítás, szigetelés, nyílászáró csere, 

szociális helyiség kialakítása
nem

Tiszacsege Város 
Önkormányzata

6 000 használati díj 2019 2022 x Korszerűtlen, nem jó szigetelésű épület
Üzemviteli épület felújítás, szigetelés, nyílászáró csere, szociális 

helyiség kialakítása

4.
Az átemelőkben ‐11 db‐elhelyezett szivattyúk, 

szerelvények, csövezések, csőtartók felülvizsgálata, 
cseréje

nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

16 200 használati díj 2019 2022 x Gyakori szivattyú meghibásodás, acélvezetékek korróziója
Az átemelőkben ‐11 db‐elhelyezett szivattyúk, szerelvények, 

csövezések, csőtartók felülvizsgálata, cseréje

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

9 800 használati díj 2023 2032 x

6. Az átemelők építészeti felújítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

10 000 használati díj 2023 2032 x Betonkorrózió miatt Az átemelők építészeti felújítása

7. Az átemelők villamos kapcsoló szekrényeinek cseréje nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

3 300 használati díj 2023 2032 x Vezetékek szerlvények korróziója miatt Az átemelők villamos kapcsoló szekrényeinek cseréje

8. Szennyvíztelep védőkorlátok cseréje nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

1 000 használati díj 2023 2032 x acélvezetékek korróziója miatt Szennyvíztelep védőkorlátok cseréje

9. Szennyvíztelep aknafedlapok cseréje nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

600 használati díj 2023 2032 x acélvezetékek korróziója miatt Szennyvíztelep aknafedlapok cseréje

10. Biológiai medence gépészeti felújítása nem
Tiszacsege Város 
Önkormányzata

3 000 használati díj 2023 2032 x acélvezetékek korróziója miatt Biológiai medence gépészeti felújítása

11.

12.

…

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 6 485 6 485

II. ütem 25 940 25 940

III. ütem 27 700 27 700

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x‐el kell jelölni

Közép Hosszú

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű‐szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21‐15644‐1‐001‐01‐02

Tervezett időtáv ****

Víziközmű‐szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR‐kód

Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2018 ‐ 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) Rövid

Víziközmű‐rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás várható időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles‐e a felújítás, 

pótlás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

























                          
 
 
 
   
 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
                                                                                                     Dr. Bóné Mónika jegyző 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. szeptember 27-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójában történő részvételről 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 
2000/2001. tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
2016. augusztus 29-én nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.  
 
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 
 
Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, 
mely kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben valósulhat meg, az elektronikus pályázati rendszer használata kötelező. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag a ”Nyilatkozat a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: 
Nyilatkozat) eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet. A 
Nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. A Nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2.  
 
A pályázat kiírásának határideje: 2017. október 3. 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 

 
 

 
 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
http://www.tiszacsege.hu/


 
 
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell 
közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles 
kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy 
időben történjék.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 
 
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. 
tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve); 
 
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. 
tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév).  
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.   
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
  
A "B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; 
 
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt.  
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  
határideje: 2017. november 7. 

 



 
2017. december 7.: a települési önkormányzat az EPER-BURSA rendszerben érkezteti, 

ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat és bírálati döntését a 
rendszerben rögzíti.  

 
2017. december 8.:  a települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, 

valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési 
listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő 
részére.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatlakozásról szóló alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2017. szeptember 21. 

Szilágyi Sándor 
  polgármester 

Az előterjesztést előkészítette: 
Zsólyominé Gyenes Anikó 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
…/2017.(IX. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2018. évi pályázati fordulójához. 
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és 
a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok 
és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírja 
és határidőre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldje. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


                          
 
 
 
   

 

 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. szeptember 27-én tartandó ülésére 

 
 
 
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról. 
 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy  
 

- 2017. július 12-én Tiszacsegén a Művelődési Otthonban Lakossági Fórum került 
megrendezésre, melynek fő napirendi pontja a Település integrált településfejlesztési 
stratégiájának készítése, valamint előzetes tájékoztatás és egyeztetés az integrált 
településfejlesztési stratégiával kapcsolatosan. 
 

- 2017. augusztus 3-án Szolnokon dr. Koller József ezredes Úr meghívására a Magyar 
Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Napon vettem részt.  
 

- 2017. augusztus 4-6-án nyári idegenforgalmi rendezvényünk, a Csege Napok, immár 
25. alkalommal került megrendezésre. A háromnapos esemény helyszíne a Tisza-part 
valamint a Tüzelős-ól múzeum volt. Ezúton szívélyes köszönetemet fejezem ki a 
rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevőknek, fellépőknek. 
 

- 2017. augusztus 17-20. között Debrecenben a Farmer Expo 2017. Nemzetközi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításra kaptam meghívást, ahol több száz 
kiállító mutatta be termékeit. A szakkiállítás az agráripari ágazatcsoport részeseinek 
hatékony lehetőséget biztosít a kapcsolatteremtésre.  

 
- 2017. augusztus 23-án Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere meghívására a 

totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából tartandó 
megemlékezésen vettem részt.  
 

- 2017. augusztus 26-án Tiszacsegén a Tisza-parton került megrendezésre a XXV. 
Hajdú-Bihar Megyei Vadásznap. A négy vadgazdálkodási tájegység területén 3400 
vadászt tartanak nyilván a 83 hajdú-bihari vadásztársaságban, amelyek közül több 
mint harminc társaság képviselői voltak jelen a vadásznapon. 
 

- 2017. szeptember 1-jén Szolnokon dr. Koller József ezredes Úr meghívására a XXII. 
Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztiválra kaptam meghívást.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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- 2017. szeptember 6-án az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park nagy 
foglalkoztatóival (BorgWarner csoport gyáregységei, GE Water & Process 
Technologies Kft., valamint a Wescast Hungary Autóipari Zrt.) való egyeztetésre, 
látogatásra, a rendelkezésre álló szálláslehetőségek megtekintésére kaptunk meghívást 
dr. Miluczky Attilával Egyek Nagyközség Önkormányzatának polgármesterével.   

 
- 2017. szeptember 8-án Berettyóújfaluban a Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon 

vettünk részt. Kilenc járás 38 önkormányzata, valamint öt szociális szövetkezet 
közfoglalkoztatottjai által készített termékeket mutattak be a térségben pénteken 
immár harmadjára megrendezett „Helyi értékek Startja” Megyei Közfoglalkoztatási 
Kiállításon. 
 

- 2017. szeptember 13-án a Belügyminisztériumban az Országos közfoglalkoztatási 
kiállítás egyeztető tárgyalásán vettünk részt Bay Barnabással.  
 

- 2017. szeptember 14-én az önkormányzati kapcsolatrendszeren keresztül működő 
toborzáson Tiszacsegén a Művelődési Otthonban a Varikont Szolgáltató Kft. 
mutatkozott be, a cég által kínált feltételek alkalmasak lehetnek azoknak a 
mobilizálható munkavállalóknak, akik vállalják a hetelést, bírják a gyári munkát és 
van önfegyelmük a 3 műszakos munkaidő betartásához. 
 

- 2017. szeptember 16-17-én Tiszacsegén vendégül láttuk a Szolnoki Repülőezred 
állományába tartozó katonákat.  
 

- 2017. szeptember 19-én Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsának ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként került 
megtárgyalásra az Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása, a 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.  

 
 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
122/2017.(VI. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
hogy Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott szociális szolgáltatások közül 
a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat tekintetében 2017. december 31. napjával 
kiválik a társulásból, ezen feladatokat 2018. január 1. napjától saját hatáskörben kívánja 
ellátni. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozat kivonat a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulása elnöke részére megküldésre került.  
 
126/2017.(VI. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett TOP-5.1.2-16 kódszámú "Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázaton részt kíván venni.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a részvételhez szükséges 
szándéknyilatkozatot megtettem.  



 
 
141/2017.(VIII. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
hogy 1.210 m3 mennyiségű kemény lombos tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt 
be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra a Belügyminiszter által kiírt pályázat alapján.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került.  
 
143/2017.(IX. 01.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
a fenntartásában lévő Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon közművelődési 
intézményét megkívánja szüntetni, oly módon, hogy az intézmény közművelődési és 
könyvtári feladatait 2018. január 0l. napjától közvetlenül az önkormányzat kormányzati 
funkción működteti. Ennél fogva a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
közművelődési és könyvtári feladatokat ellátó intézményének megszüntetését határozza el.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozat a miniszteri vélemény 
beszerzéséhez az emberi erőforrások minisztere részére megküldésre került. 
 
Kérem jelentésem elfogadását.  
 
Tiszacsege, 2017. szeptember 20.           

 
 
Szilágyi Sándor 
  polgármester 

 
 



Különfélék
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