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Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. 

napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az 

Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak 

végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg. 

A 2018. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit 

Kft. között a 7 /2018.(1.25.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés 
jött létre, mely 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig szabályozza a 

keretszerződésben vál lalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. 

A TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, 11Zöld város kialakítása Nyíregyháza 

területén" című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek 
rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének 

felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(Vll.26.) számú polgármesteri 
határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka megvalósulásához szükséges 
fedezetet, így a NYÍRVV Nonprofit Kft. zöldfelület fenntartási feladatra előirányzott összege 

9. 723 e Ft-tal nő . 

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra 

kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített 
szo lgáltatásként elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi 

paraméterei és azok ellentételezése, melyek módosítása vált szükségessé az alábbi indokok 
miatt: 

A Közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a tervezett járdafelújítások előirányzata 
240.000 e Ft-ról 221.857 e Ft-ra csökkent, mivel a tervezett 7 utca helyett 5 esetében va lósult 

meg felújítás 3071 m hosszban. 
Az útépítések közül 10 helyszínen 4879 m hosszon valósítottunk meg új út építését, az erre 

biztosított 597.500 e Ft kompenzáció ténylegesen 612.592 e Ft. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós 
munkálatainak - mely 18 helyszínre vonatkozik - tényleges összege az előirányzott 31.700 e 
Ft helyett 31.742 e Ft lett. 

A tervezett játszótéri fejlesztési munkálatok 5 helyszínen valósultak meg, az erre előirányzott 

bruttó kompenzáció ténylegesen 32.690 e Ft. 

A Gyepmesteri telep bővítésére előirányzott bruttó 156.119 e Ft kompenzáció ténylegesen 
156.082 e Ft. 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés egyezősége érdekében javasoljuk a 2018. évi éves közszolgáltatási 

szerződés módosítását az alábbiak szerint: 



A Szerződés 3.1 pontjában a 2018. évi előirányzott kompenzáció összege 3.367 e Ft
tal 3.432.236 e Ft-ról 3.435.603 e Ft-ra nő. 

A Szerződés 2. számú melléklete pontosításra került az útépítésekre előirányzott 

kompenzáció összege 15.092 e Ft-tal 597.500 e Ft-ról 612.592 e Ft-ra nő, a 

járdafelújításokra előirányzott kompenzáció összege 18.143 e Ft-tal 240.000 e Ft-ról 

221.857 e Ft-ra csökken, a játszótér felújításra előirányzott kompenzáció összege 3.310 
e Ft-tal 36.000 e Ft-ról 32.690 e Ft-ra csökken, a Gyepmesteri telep fejlesztésére 

előirányzott kompenzáció összege 37 e Ft-tal 156.119 e Ft-ról 156.082 e Ft-ra csökken, 

a közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított kompenzáció összege 42 e Ft-tal 31. 700 

e Ft-ról 31.742 e Ft-ra nő. 

A Szerződés 3. számú mellékletében a közutak, hidak fenntartására előirányzott 

kompenzáció összege 1.617.500 e Ft-ról 1.614.449 e Ft-ra csökken, a közvilágításra 

előirányzott összeg 379.700 e Ft-ról 379.742 e Ft-ra nő, a zöldfelület fenntartási 
feladatokra biztosított összeg 479.145 e Ft-ról 485.558 e Ft-ra nő, az állategészségügyi 

feladatokra előirányzott kompenzáció összege 259.751 e Ft-ról 259.714 e Ft-ra 
csökken, az összesen sor pedig 3.432.236 e Ft-ról 3.435.603 e Ft-ra módosul. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat

tervezet és a mellékletét képező 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának 
jóváhagyására. 

Nyíregyháza, 2018. december 12. 

Dr. ovács Ferenc 

! 



Melléklet a VAGY /20/2018.számú előterjesztéshez 

Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.... „/2018.(Xll.20.} számú 

határozata 

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módosításának jóváhagyásáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, 

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Utasítja: a Gazdasági Osztály vezetőjét a szükséges költségvetési átcsoportosítások 
végrehajtására. 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

Erről értesülnek : 

1. a Közgyűlés tagjai 

2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3. lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 



Melléklet a ............... ./2018. (Xll.20.) számú határozathoz 

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 

1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc 

polgármester), a továbbiakban „ Önkormányzat" 

másrészről: NYÍRVV Nonprofit Kft . (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-

09-060275, képviseletében: lgnéczi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató", 
együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2018. január 25. napján Éves Közszolgáltatási 

Szerződés jött létre 2018.01.01. napjától 2018.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 

melyet a felek 2018. május 31. napján módosítottak. 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves 

Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi 

szöveg lép: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV 

Nonprofit Kft. részére a 2018. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének 

ellentételezésére bruttó 3.435.603 eFt, azaz bruttó hárommilliárd
négyszázharmincötmillió-hatszázháromezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, 

mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. 

A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek 
ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A 

szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges 

finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a 

Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki 
részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek 

szerint. 

Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti 

bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 



3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves 

Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú 

mellékleteivel módosítják. 

4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak. 

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

6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag aláírták. 

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
képviseletében 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

Dátum: .... ..... ......... ........ ............. . 

Aláírás: .............. ....... ................. . 

Jogilag ellenjegyezte: 

Dátum: ......... ................... ..... ...... . 

Aláírás: ........ ...... ........................ . 

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

képviseletében 
lgnéczi Csabáné 

ügyvezető 



1. számú melléklet 

2018. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete 

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként 
elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások meghatározása 

Tervezett útépítések 2018. évben 

Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Előirányzat 

Műszaki tartalom hossz m Megjegyzés 
bruttó 

összege 

Útépítés 4879 m 10 utca esetében 
Egyéb költség {tervezés, közbeszerzés, műszaki 612 592 e Ft 

ellenőrzés } 

Tervezett járdaépítés és felújítás 2018. évben 

Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények 
Előirányzat 

Megjegyzés 
bruttó 

Műszaki tartalom hossz m 
összege 

Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat 
3071 5 utca esetében 

építés 

Új járdaépítés 891 1 utca esetében 221 857 e Ft 
Egyéb költség {tervezés, közbeszerzés, 1 

1 műszaki ellenőrzés} 

Tervezett játszótér felújítás 2018. évben 

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Előirányzat 

Mennyiség Műszaki tartalom 
bruttó 

összege 

5 db Kombinált játszóvár, csúszda ház 
1 

32 690 e Ft 

Gyepmesteri telep fejlesztés 2018. évben 

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Előirányzat 

bruttó 
Megjegyzés összege 

Gyepmesteri telep bővítése 156 082 e Ft 

1 



Tervezett közvilágítás fejlesztés 2018. évben 

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Előirányzott bruttó 
összeg 

Mennyiség Műszaki tartalom 
A korábbi években beérkezett, jogosnak 

ítélt közvilágítási bővítési és 
18 helyszínen rekonstrukciós igényekbő l a legfontosabb 

54 oszlop fejlesztések {meglévő oszlopra történő 

113 lámpa lámpatest felszerelés, leromlott állagú, 31 742 e Ft 

2383 m hálózat vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok 

rekonstrukciója, új hálózatszakaszok 

lét esítése, valam int az ezekhez szükséges 

tervezési feladatok} végrehajtása a 
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. 



2. számú melléklet 

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete 

A 2018. évi előirányzott kompenzáció 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV 

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2018. üzleti évben az 

Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az 

alábbi előirányzatokat biztosítja: 

1. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó) 

Megnevezés e Ft 

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok 131 500 

Közvilágítás 379 742 

Közfoglalkoztatás 200 OOO 

Csapadékvíz- és belvíz elvezetés 195 OOO 

Állategészségügyi feladatok 259 714 

Települési vízellátás 12 600 

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 34 OOO 

Egyéb városüzemeltetési feladatok 123 040 

Zöldfelület fenntartás 485 558 

Közutak, hidak fenntartása 1614449 

Összesen: 3 435 603 


