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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését  

 

2016. június 27-én (hétfő) du. 14:30 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

 

1.) Döntés a TRV Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről  
Előadó: Berényi András polgármester 
 
 

2.) K ü l ö n f é l é k  
 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
Hosszúpályi, 2016. június 23. 
 

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-13/2016. (VI. 27.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

 
Határozatok: 
 
77/2016. (VI. 27.) határozat  a Tiszamenti Regionális Vízművek Zárt-

körűen Működő Részvénytársasággal 
kötött bérleti-üzemeltetési szerződések 
közös megegyezéssel történő megszün-
tetésére vonatkozó megállapodás elfo-
gadásáról 

 
78/2016. (VI. 27.) határozat  a nemzetgazdasági miniszter által kiírt 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása pályázatról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 27-i   

r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 

 

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri 

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 14:30 óra. 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András   alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula   képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő 

                                       Miléné Fényi Györgyi  képviselő 

                                      Szabó István   képviselő 

 Szegedi Ferenc   képviselő   

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila    képviselő 

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos  

  

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 

mivel a 9 testületi tagból 9 képviselő jelen van. Ezt követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e 

más javaslat, észrevétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kéz-

felemeléssel jelezze. 

Berényi András alpolgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. június 27-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve  3/6 

N A P I R E N D  

 

1.) Döntés a TRV Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről  
Előadó: Berényi András polgármester 
 

2.) Különfélék 
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1.)  Döntés a TRV Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés közös meg-

egyezéssel történő megszüntetéséről 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalta és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 

Az első napirendi pontban a TRV Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés felmondásához 

kapcsolódóan kell döntést hozni. 2014. december 30-án az Önkormányzat ivóvíz és 

szennyvíz szolgáltatási szerződési kötött a TRV Zrt-vel. Egy év alatt kiderült, hogy a TRV 

Zrt. elégtelenül látja el a feladatát, a szolgáltatás minősége romlik, hónapokat késik a 

számlázás. Ezért az Önkormányzat 2016. május 28-án határozott a szerződés felmondásá-

ról, amit meg is küldtek a szolgáltatónak. A TRV Zrt. vitatja a felmondás alapját, és pert 

helyezett kilátásba. Azonban ha közös megegyezéssel bontanak szerződést abban part-

ner. A megküldött tervezet szerint 2016. december 31-el megszüntetnék az ivóvíz és 

szennyvíz szolgáltatási szerződést, az eszközöket visszaadnák, a szerződés szerint elszá-

molnának, és azon túl kölcsönösen semmilyen igényt nem támasztanak egymással. Felké-

ri Szabó Istvánt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét véleménynyilvánítás-

ra. 

 

 

Valóban sok gond van a TRV Zrt. szolgáltatásával, üzemzavarok, karbantartatlan eszkö-

zök. Van olyan lakos, akinek fél évnyi vízszámlát egyben küldtek ki. Ha az Önkormányzat 

felmondja a szerződést, és a TRV Zrt. perre viszi, bizonytalan jogi helyzet alakul ki, ami 

évekre megnehezíti a szolgáltatás biztosítását. Ha belemennek a javaslat szerint közös 

megegyezésbe, akkor december végével lezárhatják ezt az ügyet. 

 

Megkérdezi, van-e még hozzászólás a témához. Mivel több hozzászólás nincs, felkéri a 

Képviselő-testületet a szavazásra. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a szolgáltatási szerződés megszüntetéséről az alábbi határo-

zatot hozta: 
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7 7 / 2 0 1 6 .  ( V I .  2 7 . )  h a t á r o z a t  

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvén y-

társasággal kötött bérleti -üzemeltetési szerződések közös me g-

egyezéssel  történő megszüntetésér e vonatkozó megállapodás 

elfogadásáról  

1. Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Re-

gionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött, 2014. 

december 30-án kelt bérleti-üzemeltetési szerződések (továbbiakban: szer-

ződések) közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megál-

lapodást az előterjesztésben szereplő tartalommal megtárgyalta és úgy hatá-

roz, hogy a 2016. április 28-án kelt felmondást a közös megegyezéssel történő 

megszüntetésre vonatkozó megállapodás mindkét fél általi aláírásának nap-

jával visszavonja. 

2. Képviselő-testület a szerződéseket jelen határozat 1. számú mellékletét képe-

ző megállapodásban foglaltaknak megfelelően közös megegyezéssel meg-

szünteti. 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1. számú mellékletben sze-

replő megállapodás aláírásával. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

(A határozat melléklete az előterjesztéshez csatolva.) 

Az Önkormányzatnak lehetősége van újra beadni azt a pályázatot, amit már tavaly is 

megpróbált az óvodakonyha fejlesztésére. Lényegében ugyan azzal a tartalommal adnák 

be, azaz nyílászáró-csere, elszívó kiépítés és konyhai eszközök beszerzése a cél. A költ-

ségvetés kb. 16.000.000,- Ft. Ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását. Mindenki tudja, 

hogy szükség van a felújításra, és az Önkormányzatnak szűkösek a forrásai. 

Mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a konyhafejlesztési pályázatról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

z 8 / 2 0 1 6 .  ( V I .  2 7 . )  h a t á r o z a t  

a nemzetgazdasági miniszter által kiírt Önkormányzati étkezt e-

tési fejlesztések támogatása pályázatról  
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ELŐTERJESZTÉS 

bérleti-üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 

megállapodás elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bizottság! 

 

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2016.(IV.28.) számú és 

56/2016.(IV.28.) számú határozataiban úgy döntött, hogy 2016. május 1. napjával kezdődő 8 

hónapos felmondási idővel 2016. december 31. napjára felmondja a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal (továbbiakban: TRV ZRt.) kötött az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező ivóvíz és szennyvíz közmű 

rendszerek működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket (továbbiakban: 

szerződések). 

A TRV ZRt. 2016. június 13-án kelt levelében megkereste Önkormányzatunkat és 

egyeztetést kezdeményezett a témában.  

A megbeszélésen a TRV ZRt. kifejtette az álláspontját, miszerint az Önkormányzat 

felmondását nem fogadja el, azt megalapozatlannak tartja, a szerződések közös 

megegyezéssel történő megszüntetésében viszont közreműködik. 

Megállapítható és kijelenthető, hogy amennyiben az Önkormányzatunk ragaszkodik a 

felmondáshoz, az erre irányuló perek hosszú időre, akár 4-5 évig is elhúzódhatnak, ez 

bizonytalan időszak lehet a víziközmű-szolgáltatásban, mely Önkormányzatunk számára 

semmilyen előnnyel nem jár, sőt a hátrányok kockázata fokozott. Javaslom a Képviselő-

testületnek e körülményt alaposan mérlegelni.  

A Megállapodás értelmében 2016. december 31. napjával megszűnnek a szerződések, az 

elszámolás a felek által erre az időpontra vonatkozóan megtörténik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot hozza meg döntését. 

 

…………..2016…………. 

 

 

 

 

…………………………….. 

polgármester 
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Határozati javaslat: Bérleti-üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére vonatkozó megállapodás elfogadására 

 

 

1/Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött, 2014. december 30-án 

kelt bérleti-üzemeltetési szerződések (továbbiakban: szerződések) közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást az 

előterjesztésben szereplő tartalommal megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2016. április 28-án kelt felmondást a közös megegyezéssel történő 

megszüntetésre vonatkozó megállapodás mindkét fél általi aláírásának 

napjával visszavonja. 

 

2/A Képviselő-testület a szerződéseket jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően közös 

megegyezéssel megszünteti. 

 

3/ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1. számú 

mellékletben szereplő megállapodás aláírásával. 

 

Felelős: Berényi András polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

Erről értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. PH dolgozói 

3. Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt. 

4. ……….Kormányhivatal 

5. Irattár  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Megállapodás-tervezet 

Bérleti-üzemeltetési szerződések 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

amely létrejött egyrészről Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (székhely: 4274 Hosszúpályi, 

Szabadság tér 6., adószám: 15728551-2-09, bankszámlaszám: 60600008-10005271, képviseletében 

eljár: Berényi András polgármester), mint ellátásért felelős, (továbbiakban: Átadó) 

 

másrészről Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5, Cg. 16-10-001558, adószám: 11265832-2-16, bankszámlaszám: 

10404508-45013087, képviseli: Hajdú Gábor vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, 

(továbbiakban: Átvevő) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:  

 

1./ Felek között 2014. december 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződések jött létre az Átadó 

kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező ivóvíz közmű rendszerek működtetése 

(üzemeltetése, fenntartása) tárgyában, valamint Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. december 

30. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre az Átadó kizárólagos tulajdonát, 

törzsvagyonát képező szennyvíz közmű rendszerek működtetése (üzemeltetése, fenntartása) 

tárgyában. 

2./ Felek az 1./ pontban írt szerződéseket közös megegyezéssel egybehangzó akaratnyilvánítás 

mellett megszüntetik az alábbiak szerint. 

 

3./ Az 1./ pontban írt szerződések megszűnésének napja: 2016. december 31. napja. 

 

4./ A Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban írt szerződésekben rögzített elszámolás a szerződések 

szerint megtörténik. 

 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban írt szerződések megszüntetésével, a 4./ 

pontban foglaltakon túl, egymással szemben semmilyen követelést nem támasztanak. 

 

6./ Felek a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges jogviták elbírálására értékhatártól függően 

Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

7./ A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés 

után helybenhagyólag aláírták. 

 

Szolnok, 2016……………….. 

 

   ______________________________________ 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

 Átadó 
képviseletében eljár: 

 
Berényi András 
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________________________________ 

polgármester 

Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Átvevő 
képviseletében eljár: 

 
Hajdú Gábor 
vezérigazgató 



Bérleti-üzemeltetési szerződések 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 
 

 

 

amely létrejött egyrészről Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (székhely: 4274 Hosszúpályi, 

Szabadság tér 6., adószám: 15728551-2-09, bankszámlaszám: 60600008-10005271, képviseletében 

eljár: Berényi András polgármester), mint ellátásért felelős, (továbbiakban: Átadó) 

 

másrészről Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5, Cg. 16-10-001558, adószám: 11265832-2-16, bankszámlaszám: 

10404508-45013087, képviseletében eljár: Hajdú Gábor vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, 

(továbbiakban: Átvevő) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:  

 

1./ Felek között 2014. december 30. napján bérleti-üzemeltetési szerződések jöttek létre az Átadó 

kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező ivóvíz közmű rendszerek működtetése 

(üzemeltetése, fenntartása) tárgyában, valamint Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. december 

30. napján bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre az Átadó kizárólagos tulajdonát, 

törzsvagyonát képező szennyvíz közmű rendszerek működtetése (üzemeltetése, fenntartása) 

tárgyában. 

2./ Felek az 1./ pontban írt szerződéseket közös megegyezéssel egybehangzó akaratnyilvánítás 

mellett megszüntetik az alábbiak szerint. 

 

3./ Az 1./ pontban írt szerződések megszűnésének napja: 2016. december 31. napja. 

 

4./ A Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban írt szerződésekben rögzített elszámolás a szerződések 

szerint megtörténik. 

 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban írt szerződések megszüntetésével, a 4./ 

pontban foglaltakon túl, egymással szemben semmilyen követelést nem támasztanak. 

 

6./ Felek a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges jogviták elbírálására értékhatártól függően 

Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

7./ A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés 

után helybenhagyólag aláírták. 

 

Szolnok, 2016……………….. 

 

 

 

______________________________________ 

Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Átvevő 

képviseletében eljár: 

 

Hajdú Gábor 

vezérigazgató 

   ______________________________________ 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

 Átadó 

képviseletében eljár: 

 

Berényi András 

polgármester 


