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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. február 14-én  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 34-39. 

rendelete: 4. 

NAPIRENDEK  
 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan. 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.  

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú gyermek háziorvosi körzet ellátása érdekében 

feladatellátási szerződés megkötése 2022.03.01. napjától  

 

4. Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 

pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról 

 

5. Előterjesztés a „Közvilágítási rendszer korszerűsítése, bővítés-LED” című közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 

 

6. Előterjesztés Császár József önkormányzati képviselő lemondásáról 

 

7. Egyebek 

 

 

 

 

 

Készítette:  Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. február 14-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, 

Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:    Császár József Sándor képviselő 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. 

Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Arató Atilla 

köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő, Kulcsár Lászlóné az EKIK 

intézményvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Munkácsi 

Ágnes a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője,  
 

Meghívottként távolt maradt: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, dr. Groncsák Andrea 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Makkai Jánosné Kornisné Központ 

intézményvezetője 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő 

képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2022. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. február 14. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 14. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 
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A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan. 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.  

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú gyermek háziorvosi körzet ellátása érdekében 

feladatellátási szerződés megkötése 2022.03.01. napjától  

 

4. Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 

pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról 

 

5. Előterjesztés a „Közvilágítási rendszer korszerűsítése, bővítés-LED” című közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 

 

6. Előterjesztés Császár József önkormányzati képviselő lemondásáról 

 

7. Egyebek 

 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 

2023-2025 évekre vonatkozóan.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2022. (II.14.) KT. SZÁMÚ  

HATÁROZATA 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

    kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása  

2022-2025 évekre vonatkozóan 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város 

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját 

bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 

 

  

Határidő: azonnal                                Felelős:   Szőke Zoltán 

           polgármester 
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                                                                                 35/2022.(II.14.) Kt. számú határozat melléklete 

 
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 

bevételeinek bemutatása 2022-2025 évekre vonatkozóan 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

 

Köblös Máté témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 24. és 25. mellékletében az 

éves tervezett létszám előirányzata 19,65 főről 19,75 főre módosul.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára. A bizottság a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az 

abban foglaltakat elfogadja, és javasolja a Képviselő-testületnek annak elfogadását. A 

kiegészítő támogatás további csökkentése, a biztos költségvetési egyensúly, és a folyamatos 

likviditás fenntartása érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadását követően 

folytatódjon az a munka, amely a kiadások további csökkentését és a bevételek további 

növelésének lehetőségét keresi. Azonban azt mindenképpen szem előtt kell tartani a 

költségcsökkentő intézkedések meghozatalakor, hogy az intézmények biztonságos 

működtetése nem veszélyeztethető. A költségvetési rendelet elfogadását szükségesnek tartja, 

mert csak így biztosítható, hogy működőképes maradjon az önkormányzat. A bizottság 

javasolja a kiegészítő támogatási lehetőségek folyamatos vizsgálatát és a pályázatok 

benyújtását. Elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és az intézmények számára az 

elfogadott költségvetésen alapuló takarékos gazdálkodás végrehajtását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy részt vett az intézmények költségvetési egyeztetésén, és azt tapasztalta, hogy 

minden intézmény törekedett arra, hogy tényleg csak a legszükségesebb és legfontosabb 

kiadások kerültek a költségvetésbe beállításra. Bízik benne, hogy az év második felében már 

tudják majd növelni a bevételeket is, amiket most a tiltó szabályozások miatt nem tudnak.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Több képviselő is részt vett a költségvetési egyeztetéseken és megtapasztalta azt a fajta 

pozitív gondolkodást mind az intézmény vezetők, mind pedig az önkormányzati dolgozók 

részéről, ami egy nehéz költségvetés összeállításánál rendkívül fontos és elengedhetetlen. Úgy 

gondolja, hogy minden egyes jelzést, amit az intézményvezetők kértek, figyelembe vettek, de 

a költségvetés nehézségére figyelemmel voltak olyan pontok, ahol újra kellett tervezni. Ezt az 

intézményvezetők rugalmasan kezelték. Fontos megemlíteni, hogy Tiszavasvári 

költségvetéséhez nagyban hozzájárultak azok a pályázatok, amiket elnyertek az elmúlt 

években, amik nélkül nagyon nehéz helyzetben lenne a város, mert akkor saját erőből kellett 

volna megoldani azokat a felújításokat, kivitelezéseket. Úgy gondolja, ha a veszélyhelyzet 
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elmúlik lehetőség lesz arra, hogy a bevételeket is tudják majd növelni. Itt nem csak a térítési 

díjak emelésére vonatkozóan, hanem beindul majd egy sokkal jobb közösségi élet, például az 

ifjúsági tábor is újra beindulhat, és rendezvényeket is tarthatnak majd.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2 pont 1 

alpontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. 

pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

A költségvetés általános szabályai  

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 

a) 3.324.675.332 Ft költségvetési bevétellel 

b) 5.927.701.280 Ft költségvetési kiadással 

c) 2.603.025.948 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca) 160.779.260 Ft működési hiánnyal 
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cb) 2.442.246.688 Ft felhalmozási hiánnyal 

d) 3.680.830.351 Ft finanszírozási bevétellel 

e) 1.077.804.403 Ft finanszírozási kiadással 

f) 2.603.025.948 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa) 191.773.600 Ft működési többlettel 

fb) 2.411.252.348 Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti 

bontásban az 2, 3, 4, 5, mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 

költségvetési maradványának felhasználását rendeli el. 

3. A költségvetés részletezése 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi. 

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza. 

c) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet 

tartalmazza. 

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg. 

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. 

melléklet szerint részletezi. 

f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. 

mellékletek szerint hagyja jóvá. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való 

hozzájárulást nem tervez. 

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves  
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tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási 

feladatok szerinti bontásban a 14.-33, 34. mellékletek és a 42. melléklet szerint 

határozza meg. 

h)  A tájékoztató táblákat a rendelet 36.-44. mellékletei tartalmazzák. 

(2) Az önkormányzat a kiadások között 10.000.000 Ft általános, 120.420.513 Ft céltartalékot 

állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz. 

II. Fejezet 

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések  

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § 

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

5. § 

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

6. § 

(1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 

100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost 

jelöl ki. 

(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és 

kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek 

előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a 

személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

7. § 

A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

8. § 

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál. 

9. § 

Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján 

számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra. 
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5. Az előirányzatok módosítása 

10. § 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt. 

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két 

testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok 

között átcsoportosíthat az alábbiak szerint: 

a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére, 

b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti 

átcsoportosítással, 

c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással. 

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének 

egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A 

polgármester ezt a jogát 2022. december 31-ig gyakorolhatja. 

(3) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az 

éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 

a költségvetési rendeletét. 

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a 

Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

(7) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évi 

illetményalapot Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített 

illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 

46.380 Ft-ban állapítja meg. 

(8) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2022. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a 

munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza. 

(9) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két 

testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni 

többletforrás felhasználásáról. 

 

 



10 

 

6. A gazdálkodás szabályai 

11. § 

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 

intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

III. Fejezet 

Záró és vegyes rendelkezések  

12. § 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2022. évi költségvetés 

megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2021.(XII.22.) önkormányzati 

rendelet. 

13. § 

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2022. február 14. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2022. február 15.  

 

 

 

   Dr. Kórik Zsuzsanna 

  jegyző 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 4/2022. (II.15.) 

önkormányzati rendeletének általános és részletes indokolása 

a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a 

polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig, ha a 

központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 

el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 

nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A 

rendeletalkotás kötelező.  

 

A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a 

felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs 

követelményeknek megfelel.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet hatálya kerül megállapításra. 

 

2.§-hoz 

 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a 

költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 

 

3.§-hoz 

 

A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet mellékleteinek felsorolásával, valamint 

az általános és a céltartalék összegét állapítja meg. 

 

4.§-hoz 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek meghatározásra. 

 

5.§-hoz 

 

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 

6.§-hoz 

 

A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó előírásokat tartalmazza. 
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A költségvetési szerveknél saját hatáskörben kezdeményezett jutalmak mértéke és ennek 

fedezete kerül meghatározásra. 

 

7.§-hoz 

 

A kiegészítő támogatás igénylésének szabályait írja le. 

 

8.§-hoz 

 

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával 

kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 

 

9.§-hoz 

 

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. 
 

10.§-hoz 

 

Az előirányzatok módosításának szabályai vannak részletezve. A köztisztviselők 

vonatkozásában az illetményalap, valamint a cafetéria juttatás összege kerül megállapításra. 

 

 

11.§-hoz 

 

Az intézményvezetők előirányzat-felhasználási jogköre kerül megállapításra rendeletben 

megahatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett. 

 

12.§-hoz 

 

Hatályon kívül helyezett jogszabályt tartalmaz. 

 

13.§-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú gyermek háziorvosi körzet 

ellátása érdekében feladatellátási szerződés megkötése 2022.03.01. 

napjától 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Javasolta kiegészíteni a határozat-tervezet mellékletét képező feladatellátási szerződés, 

melyben a rendelési időnél a pénteki napot szükséges módosítani 12.30-14.30-ig. 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 
 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

36/2022. (II.14.) Kt. számú  

határozata 
 

A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 

szerződés megkötése 2022. 03.01. napjától 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

1. Dönt arról, hogy a betöltetlen Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet 

helyettesítéssel történő feladatellátását 2022. március 1. napjától a SVELIX Kft. 

(székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 33. fszt. 2., adószáma: 22657088-1-09, 

képviseli: dr. Sveda Brigitta ügyvezető), a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. 

(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor u. 6/B szám, adószáma: 13868558-1-09) 

képviseli: dr. Jóna Gizella Angelika ügyvezető és Farkasné dr. Szabó Éva házi 

gyermekorvos (4087 Hajdúdorog, Iskola u. 2., adószám: 77302881-1-29) látja el és 

elfogadja a feladatellátási szerződést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

2. A határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2021.(XI.29.) Kt. sz. határozata 1. 

mellékletében jóváhagyott helyettesítési feladat-ellátási szerződés 2022. február 28. 
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napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

3. Dönt arról, hogy Szorgalmatos Község közigazgatási területén a 19. életévét be nem 

töltött lakosok házi gyermekorvosi egészségügyi alapellátását Tiszavasvári Város 

Önkormányzata a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó – 

SVELIX Kft. –vel (székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 33. fszt. 2., adószáma: 

22657088-1-09, képviseli: dr. Sveda Brigitta ügyvezető) háziorvos dr. Sveda 

Brigitta, a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft.-vel (székhelye: 4080 Hajdúnánás, 

Rákosi Viktor u. 6/B szám, adószáma: 13868558-1-09, képviseli: dr. Jóna Gizella 

Angelika ügyvezető) háziorvos dr. Jóna Gizella Angelika és Farkasné dr. Szabó 

Éva (4087 Hajdúdorog, Iskola u. 2., adószám: 77302881-1-29) egyéni vállalkozó 

házi gyermekorvossal biztosítja a Tiszavasvári Város Önkormányzata részére kiadott 

működési engedélyben meghatározott rendelési időben. Az együttműködési 

megállapodást módosító okiratot jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

4. Felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződést küldje meg az engedélyező hatóság 

részére. 

     Határidő: azonnal                                 Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

5. Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátásnak a NEAK finanszírozásból nem fedezett 

összegére a saját erő biztosítására tegyen javaslatot a 2022. évi költségvetési 

rendeletben 

 

Határidő: azonnal                                Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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36/2022. (II.14.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

HELYETTESÍTÉSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15, törzskönyvi azonosító száma: 

732462, képviseli Szőke Zoltán polgármester) (továbbiakban: önkormányzat),  
 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 

u. 18/a, képviseli Fülöp Adrián polgármester) 
 

harmadrészről a 

SVELIX Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 33. fszt. 2., adószáma: 22657088-1-

09, képviseli: dr. Sveda Brigitta ügyvezető), háziorvos dr. Sveda Brigitta (szül: 1974. július 

1., an.: Szaniszló Irén, nyilvántartási száma: 87289) mint személyes ellátási kötelezettséggel 

rendelkező orvos, a 

PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor u. 6/B 

szám, adószáma: 13868558-1-09, képviseli: dr. Jóna Gizella Angelika ügyvezető) háziorvos 

dr. Jóna Gizella Angelika (szül.: 1973. október 04., an.: Kovács Gizella Margit, nyilvántartási 

száma: 58348) mint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos és  

Farkasné dr. Szabó Éva egyéni vállalkozó házi gyermekorvos (szül.: Hajdúböszörmény, 

1956. március 17., an.: Nagy Julianna, székhelye: 4087, Hajdúdorog, Iskola u. 2. szám, 

nyilvántartási száma: 38328)   (továbbiakban együttesen: háziorvosi szolgáltató) között az 

alulírott helyen és időben jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
 

Előzmények 
 

A 154/2020. számú polgármesteri határozat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata, 

Szorgalmatos Község Önkormányzata és a SVELIX Kft. helyettesítési feladatellátási 

szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy 2021. január 1. napjától a betöltetlen Tiszavasvári I. 

számú házi gyermekorvosi körzet ellátását helyettesítés keretében dr. Sveda Brigitta 

gyermekorvos fogja ellátni. A körzet folyamatos, megszakítás nélküli ellátása érdekében 

szükségessé vált 1 fő helyettesítő házi gyermekorvos bevonása, így az 50/2021. számú 

polgármesteri határozat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata a Flora-Medical Kft.-vel 

helyettesítési feladatellátási szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy 2021. március 1. 

napjától a betöltetlen Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását helyettesítés 

keretében dr. Sveda Brigitta gyermekorvos és dr. Mérnyi Ágnes gyermekorvos látta el. Dr. 

Mérnyi Ágnes gyermekorvos jelezte, hogy 2021. júliusától nem kíván a feladatellátásban részt 

venni. A 159/2021. számú polgármesteri határozat alapján 2021. július 1. napjától a KODAK-

MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. (dr. Kodak István házi gyermekorvos) látja el a 

körzet helyettesítését, melyet 2021. december 31. napjáig tud vállalni. 2022. január-február 

hónapokban a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. képviseletében dr. Jóna Gizella Angelika 

látta el a körzetet. A körzet folyamatos, megszakítás nélküli ellátása érdekében szükséges 

további helyettesítő házi gyermekorvos bevonása.  
 

1.A szerződés tárgya 
 

1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) 

bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, valamint az 
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önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III.3.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően 

önkormányzat megbízza, háziorvosi szolgáltató pedig elvállalja a Tiszavasvári I. számú 

házi gyermekorvosi körzet, valamint Szorgalmatos Község közigazgatási területén a 19. 

életévét be nem töltött lakosok gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott 

jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. A háziorvosi 

szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben 

meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi 

szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel 

nyújtja.  

 

1.2. Jelen szerződés keretében az önkormányzat az 1.1. pontban meghatározott kötelező 

önkormányzati feladat biztosítása érdekében 2022. március 1. napjától megbízza Farkasné 

dr. Szabó Éva, dr. Jóna Gizella Angelika, dr. Sveda Brigitta háziorvosi szolgáltatót a házi 

gyermekorvosi alapellátási feladatok helyettesítéssel (praxisjoggal rendelkező házi 

gyermekorvos hiányában) történő ellátásával az 1.3. pontban meghatározott ellátási 

területre vonatkozóan. Háziorvosi szolgáltatók az 1.1. pontban meghatározott 

feladatellátásért egyetemleges kötelezettséget vállalnak.  

 

1.3.Háziorvosi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint meghatározott I. számú házi gyermekorvosi 

körzet, valamint Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önálló 

háziorvosi tevékenység folytatására körzet meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 1. 

melléklete szerint meghatározott közigazgatási terület (A feladatellátási-szerződés 

függelékét képezi az ellátási terület pontos leírása) 

 

1.4. Háziorvosi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területén lakó, a hozzá bejelentkezett 

és az általa elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá 

forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt 

ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 

vezethet. 

 

1.5. A háziorvosi alapellátás keretében háziorvosi szolgáltató személyes és folyamatos 

orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai 

felismerése és gyógyítása, valamint egészségfejlesztés céljából. Háziorvosi szolgáltató 

rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt 

sorrendjében fogadja. A háziorvosi szolgáltató legalább a rendelési ideje egy részében előre 

programozható betegellátás keretében, előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, 

gondozását, ellátását.  

 

1.6. Háziorvosi szolgáltató a lakosság gyógyító-megelőző alapellátást végzi, melynek 

keretében a háziorvosi szolgáltató feladatkörébe tartozik különösen az egészséges 

lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi 

állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy 

fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
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1.7. Háziorvosi szolgáltató háziorvosi tevékenységét érvényes engedély alapján végezheti. 

Háziorvosi szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy rendelkezik a feladat-

ellátáshoz szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel és alkalmas a 

feladat ellátására. Háziorvosi szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés 1.1 pontjában 

megjelölt feladatot képes ellátni és vállalja, hogy a feladatellátás időtartamára érvényes és 

megfelelő fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

1.8.Háziorvosi szolgáltató tevékenységét megfelelő végzettséggel és engedéllyel rendelkező 

ápoló igénybevételével köteles végezni. Az ápoló munkáját a gyógyító-megelőző ellátással 

kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló a szakképzettségének 

megfelelő feladatokat önállóan végzi, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2. számú mellékletében 

foglaltak szerint. 

 

1.9. Háziorvosi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási 

szerződésben meghatározott rendelési idő betartását. Háziorvosi szolgáltató 

helyettesítéssel történő ellátás esetén az ellátást a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7/A§ -

ában foglaltak szerint végzi. Háziorvosi szolgáltató a rendelési időt az önkormányzat 

előzetes hozzájárulásával módosíthatja. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a 

rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További 

tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési 

díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog 

gyakorlásának lehetősége, továbbá a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 3.§ és 4.§-aiban 

előírtak. Háziorvosi szolgáltató a helyettesítést heti 10 órában látja el az alábbi rendelési 

idő szerint: 

 

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti Központi Orvosi Rendelőben 

Hétfő:  13:00-15:00 

Kedd: 9:30-11:30 

Szerda: 13:00-15:00 

Csütörtök: 9:30-11:30 

Péntek: 12:30-14:30 
 

Tanácsadás: szerdánként 12:00-13:00 
 

1.10. Háziorvosi szolgáltató a Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi körzet és Szorgalmatos 

Község 19. életévét be nem töltött lakosainak alapellátását a 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani. Az önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja a feladatellátáshoz szükséges rendelőt, valamint a rendelő 

alapfelszerelését tételes leltár alapján. A háziorvosi szolgáltatót használatában lévő 

rendelő és esetleges egyéb helyiségek üzemeltetési, fenntartási költségeivel kapcsolatban 

fizetési kötelezettség terheli. A feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyon tételes 

leltárjegyzékkel kerül átadásra háziorvosi szolgáltató részére. Az alapfelszerelések szakszerű 

használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések, a jogszabályban foglalt tárgyi 

minimumfeltételek pótlásért, karbantartásért, javításáért, felülvizsgálatáért háziorvosi 

szolgáltató felel. 
  
1.11. Háziorvosi szolgáltató tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladék - ideértve a 

veszélyes hulladékot is -, elszállításáról és megsemmisítéséről az önkormányzat gondoskodik, 

melynek díját továbbszámlázza Háziorvosi szolgáltató felé. 

 

1.12. Háziorvosi szolgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, 
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az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és megőrzésére, az 

adatok védelméről, valamint a betegek jogairól szóló rendelkezések maradéktalan betartására. 

Háziorvosi szolgáltató kötelezettsége a finanszírozás alapjául szolgáló kimutatások, 

jelentések elszámolások készítése és azok NEAK felé határidőben történő továbbítása. 

 

2. Finanszírozási kérdések 

 

2.1. Az önkormányzat az 1.1. pontban meghatározott egészségügyi alapellátási feladatainak 

ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: 

NEAK) kötött finanszírozási szerződés alapján részére folyósított összegből, valamint saját 

költségvetéséből (önerő) biztosítja.  

2.2. Háziorvosi szolgáltató az 1.1. pontban meghatározott feladatellátást 1.630.000,-Ft/hó, 

azaz egymillióhatszázharmincezer forint összegű díjazásért látja el. A tevékenység Áfa 

mentes körbe tartozik. 

2.3. Az önkormányzat az 1.630.000,-Ft/hó díjat a NEAK finanszírozási összegnek az 

önkormányzat számlájára történő megérkezését követően Háziorvosi szolgáltató által – 8 

napos fizetési határidővel –kiállított számla alapján átutalással továbbítja. A 

finanszírozással összefüggő kérdéseket az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 49/1999.(III.3.) Korm.rendelet 

szabályozza. 

2.4. Felek egymás közötti megegyezés szerint döntik el, hogy ki a 1.1. pontban meghatározott 

feladat teljesítésének szolgáltatására kötelezett, aki a számlát havi bontásban megbízó részére 

kiállíthatja. Amennyiben adott hónapban osztott feladatellátás történik háziorvosi szolgáltatók 

egymás között kötelesek elszámolni a finanszírozási összeggel.  
 

3. Helyettesítés 

 

3.1. Háziorvosi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítéséről saját 

költségére köteles gondoskodni. Háziorvosi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos 

láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő 

háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként 

tevékenységét végzi. A háziorvosi szolgáltató a helyettesítésről haladéktalanul, de legkésőbb 

24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot. 

 

4. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések 
 

4.1. A háziorvosi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott 

ellátásról a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint 

nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. A háziorvosi 

szolgáltató változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles 

az új háziorvos vagy az önkormányzat részére átadni. 

4.2. Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során 

keletkezett és a folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és 

valamennyi adat átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével 

egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.  

4.3. Háziorvosi szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. pontjában 

meghatározott feladatellátás bármilyen okból történő megszűnése, megszűntetése esetén a 

beteg-dokumentáció, előzményi adatok átadásához hozzájárul, az új háziorvos, az 

önkormányzat vagy az önkormányzat döntése alapján kijelölt engedélyes egészségügyi 

szolgáltató részére. 
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5. Ügyeletre vonatkozó kérdések 

 

5.1. Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7.§ (2) 

bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok 

ellátását külön szerződéses jogviszony keretében láttatja el.  

 

 

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése 
 

6.1. A felek jelen helyettesítési szerződést a másik félhez írásban intézett írásbeli 

nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül megszüntethetik. Jelen 

szerződés csak olyan határidővel mondható fel - minimum hat hónap -, amely alatt 

biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt a háziorvosi szolgáltató köteles 

a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. 
 

6.2. Az önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással azonnali hatállyal felmondja, 

ha  

a) a háziorvosi szolgáltató jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit az 

önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan 

megszegi a jogszabályban foglalt működésre foglalt előírásokat, 

b) A háziorvosi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 
 

6.3. A feladat-ellátási szerződés felmondása, azonnali hatályú felmondása esetén háziorvosi 

szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt. 
 

6.4. Felek kijelentik, hogy jelen feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel is 

megszüntethető. 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. A működéssel kapcsolatban háziorvosi szolgáltató által harmadik személynek okozott 

kárért saját maga felel, az önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Háziorvosi 

szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és megfelelő fedezet nyújtó 

hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység 

szakmai felügyeletét az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendelet szerinti 

szakfelügyelők végzik. 
 

7.2. Az önkormányzat ellenőrizheti a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

Ennek keretében a háziorvosi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges 

adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést, az adatvédelmi 

jogszabályokban foglaltak betartásával. 
 

7.3. Jelen helyettesítési feladatellátási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 

Jelen szerződés 2022. március 1. napján lép hatályba.  

 

7.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozatok, közlések, 

módosítási javaslatok egymás felé csak papír alapú írásbeli formában hatályosak.  
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7.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. 

és az egészségügyi ellátásra irányadó más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

7.6. A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták 

 

7.7. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés útján 

kívánják rendezni. Jogvita esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik és alávetik 

magukat a Nyíregyházi Járási Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

7.8. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022. (II.14.) 

Kt. sz. határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022.  

(…..) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. Felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

7.9. Az önkormányzat (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja a 

háziorvosi szolgáltatót, hogy jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és 

adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja a 

háziorvosi szolgáltatót, hogy jelen szerződésben rögzített adataikat a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése 

érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a háziorvosi szolgáltatót, hogy a 

kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az 

adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig 

tárolhatók. A háziorvosi szolgáltatónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá 

vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A háziorvosi szolgáltatót 

jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján 

Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje. 

Tiszavasvári, 2022. ……………………..…….       

 ………………………………   ………………………………….. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata          SVELIX Kft. 

                   képviseletében                                                képviseletében                              

                   Szőke Zoltán                                               dr. Sveda Brigitta 

                   polgármester                                                        orvos                                                   

                                                                                                  

……………………………………..         …………………………………….. 

Szorgalmatos Község Önkormányzata                PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. 

                képviseletében                                                        képviseletében 

    Fülöp Adrián polgármester                                     dr. Jóna Gizella Angelika orvos 

 

                                            ……………………………………….. 

                                                      Farkasné dr. Szabó Éva 

                                                              egyéni vállalkozó 

                                                            házi gyermekorvos 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  36/2022. (II.14.)  Kt. sz. 

határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022. 

(……..) Kt. sz. határozatával jóváhagyott feladatellátási szerződés függeléke 

Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi ellátási körzet 
 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Akác utca 

2.  Alkotmány utca 

3.  Állomás utca 

4.  Árpád utca 

5.  Attila utca 

6.  Bartók Béla utca 

7.  Báthori utca 

8.  Batthyány utca 

9.  Bem utca 

10.  Bercsényi utca 

11.  Bereznai utca 

12.  Bessenyei utca 

13.  Bethlen utca 

14.  Csapó utca 

15.  Császár köz 

16.  Csillag utca 

17.  Csokonai utca 

18.  Damjanich utca 

19.  Dankó tanya 

20.  Deák Ferenc utca 

21.  Déryné utca 

22.  Dobó István utca 

23.  Dobó Katalin utca 

24.  Egyház köz 

25.  Egység utca 

26.  Eötvös utca 

27.  Esze Tamás utca 

28.  Fecske-köz köz 

29.  Frankel Leó utca 

30.  Hankó László utca 
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31.  Gátőrház 

32.  Károli Gáspár utca 

33.  Hajózsilip 

34.  Haladás utca 

35.  Dessewffy utca 

36.  Hunyadi utca 

37.  Iskola utca 

38.  Kabók Lajos utca 

39.  Kiss Ernő utca 

40.  Korondi Béla utca 

41.  Kőkút utca 

42.  Kodály Zoltán utca 

43.  Csontváry utca 

44.  Május 1. utca 

45.  Mák utca 

46.  Makarenkó utca 

47.  Mester utca 

48.  Mihálytelep 

49.  Mikszáth Kálmán 
utca 

50.  Móricz Zsigmond 
utca 

51.  Munka utca 

52.  Nagy Sándor utca 

53.  Nagybecskerek utca 

54.  Nyíl utca 

55.  Október 6. utca 

56.  Pálffy utca 

57.  Polgári út 

58.  Salétromkert 

59.  Géza fejedelem utca 

60.  Schönherz Zoltán 
utca 

61.  Sólyom utca 

62.  Szabolcska Mihály 
utca 

63.  Széchenyi utca 

64.  Szegfű utca 

65.  Szél utca 

66.  Szent István utca 
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67.  Szilágyi utca 

68.  Szőlőskert 

69.  Szőnyi Tibor utca 

70.  Temető utca 

71.  Szabó Magda utca 

72.  Tompa Mihály utca 

73.  Vásártér utca 

74.  Vasvári Pál utca 
páratlan 

75.  Víg utca 

76.  Víz utca 

77.  Wesselényi utca 

78.  Zrínyi utca 
 

 

Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2002.(XII.3.) rendeletében 

foglaltak alapján a működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység végzése 

tekintetében Szorgalmatos község közigazgatási területe egy körzetet alkot. 

Szorgalmatos Község utcajegyzéke: Határ utca, Virág utca, Galamb utca, Klapka utca, 

Munkácsy utca, Mező utca, Pacsirta utca, Körte utca, Perczel Mór utca, Szőlő utca, Sugár 

utca, Közép utca, Névtelen utca 
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36/2022. (II.14.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 

 

HELYETTESÍTÉSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15, törzskönyvi azonosító száma: 

732462, képviseli Szőke Zoltán polgármester) (továbbiakban: önkormányzat),  

 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 

u. 18/a, képviseli Fülöp Adrián polgármester) 

 

harmadrészről SVELIX Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay u. 33. fszt. 2., adószáma: 

22657088-1-09, képviseli: dr. Sveda Brigitta ügyvezető), háziorvos dr. Sveda Brigitta (szül: 

1974. július 1., an.: Szaniszló Irén, nyilvántartási száma: 87289) mint személyes ellátási 

kötelezettséggel rendelkező orvos és PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. (székhelye: 4080 

Hajdúnánás, Rákosi Viktor u. 6/B szám, adószáma: 13868558-1-09, képviseli: dr. Jóna 

Gizella Angelika ügyvezető) háziorvos dr. Jóna Gizella Angelika (szül.: 1973. október 04., 

an.: Kovács Gizella Margit, nyilvántartási száma: 58348) mint személyes ellátási 

kötelezettséggel rendelkező orvos (továbbiakban: háziorvosi szolgáltató) között az alulírott 

helyen és időben jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

 

 

Előzmények 

A 159/2021. pm. határozat alapján 2021. július 1. napjától a Svelix Kft. (dr. Sveda Brigita 

gyermekorvos) és a KODAK-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. (dr. Kodak István 

házi gyermekorvos) vállalta el a körzet helyettesítését. Dr. Kodak István jelezte, hogy 2021. 

december 31. napjáig vállalta a helyettesítést. 2022. január-február hónapokban a Svelix Kft 

és a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft látta el a feladatot, 2022. március 1. napjától pedig új 

feladatellátó került bevonásra, így a szerződő felek személyében bekövetkezett változás miatt 

szükséges a korábbi szerződés megszüntetése. 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1. Szerződő Felek kinyilatkozzák, hogy közöttük 2021. december 16. napján kelt, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112//2021. (XI.29.) Kt.sz. 

határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 346/2021. (XII.16.) 

Kt. sz. határozatával jóváhagyott, Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint 

Szorgalmatos Község közigazgatási területén a 19. életévét be nem töltött lakosok gyógyító-

megelőző alapellátására területi ellátási kötelezettséggel megkötött helyettesítési 

feladatellátási szerződést közös megegyezéssel 2022. február 28. napjával megszüntetik. 

 

2.Szerződő Felek megállapítják, hogy Tiszavasvári I. számú gyermek háziorvosi körzet 

ellátása 2022. január 1. napja óta helyettesítési feladatellátási szerződés alapján biztosított. 

Szerződő Felek megállapodása alapján 2022. január 1.- 2022. február 28. közötti időtartamban 

a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft., személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező dr. Jóna 

Gizella Angelika gyermekorvos vállalta az 1. pontban meghatározott feladatellátást.  

 

3.Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyettesítési feladatellátási szerződés 1.10. pontja 

alapján térítésmentesen biztosította a feladatellátáshoz szükséges Tiszavasvári, Kossuth u. 4. 
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szám alatti orvosi rendelőt. A háziorvosi szolgáltatót használatában lévő rendelő és esetleges 

egyéb, a helyiségek üzemeltetési, fenntartási költségeivel kapcsolatban fizetési kötelezettség 

terheli.  

 

4. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás helyszínéül szolgáló Kossuth u. 4. szám alatti a 

rendelő és egyéb helyiségek üzemeltetési és fenntartási költségeiről szóló számla 

negyedévenként kerül kiállításra a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről Tiszavasvári Város 

Önkormányzata felé, ezért a 2022. január-február hónapokra vonatkozóan a rendelő és 

egyéb helyiségek üzemeltetési és fenntartási költségei még nem kerültek 

továbbszámlázásra háziorvosi szolgáltató (PALOTÁS MED Egészségügyi Kft.) felé. 

 

5. Háziorvosi szolgáltatók a helyettesítési feladatellátási szerződés 1.10. pontja alapján 

vállalják, hogy az adott hónapban a használatukban lévő rendelő és egyéb helyiségek 

üzemeltetési, fenntartási költségeit Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiállított számla 

alapján a helyettesítési feladatellátási szerződés 2022. február 28. napi megszűnését követően 

is kiegyenlítik. Ezen túlmenően Feleknek a jövőben egymás felé semmilyen követelésük 

nincs. 

 

6. Az 1. pontban megjelölt helyettesítési feladatellátási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetését Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022. 

(II.14.) Kt. sz. határozatával kezdeményezte és hagyta jóvá. 

 

8.Felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírták. 

 

Tiszavasvári, 2022. ………………. ……. 

 

         ………………………………   ………………………………….. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata          SVELIX Kft. 

                   képviseletében                                            képviseletében                              

                   Szőke Zoltán                                             dr. Sveda Brigitta 

                   polgármester                                                     orvos                                                 

                                                                       

……………………………………..         …………………………………….. 

Szorgalmatos Község Önkormányzata                PALOTÁS MED Egészségügyi  

                képviseletében                                                  Kft.  képviseletében 

    Fülöp Adrián polgármester                              dr. Jóna Gizella Angelika orvos 
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36/2022. (II.14.) Kt. sz. határozat 3. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 

Módosító okirat 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15, törzskönyvi azonosító száma: 

732462, képviseli Szőke Zoltán polgármester) (továbbiakban: önkormányzat),  
 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 

u. 18/a, képviseli Fülöp Adrián polgármester) között alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételek mellett: 
 

1. Előzmények 
 

Szerződő Felek között 2004. július 26. napján együttműködési megállapodás jött létre, mely 

alapján Szorgalmatos Község Önkormányzata önállóvá válásától kezdődően Tiszavasvári 

Város Önkormányzata és dr. Nyáguly István házi gyermekorvos kötelezettséget vállalt arra, 

hogy Szorgalmatos község lakosai számára az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben 

foglalt rendelési időben ellátja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben meghatározott feladatokat. A szerződés megkötésekor 

a házi gyermekorvosi feladatokat Dr. Nyáguly István házi gyermekorvos látja el. 

Dr. Nyáguly István, - mint a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan 

területi ellátási kötelezettséggel rendelkező – házi gyermekorvos feladatellátási szerződését 

felmondta, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az egészségbiztosítás egészségügyi 

szolgáltatásaira megkötött finanszírozási szerződése 2020. december 31. napi hatállyal 

megszűnik. Ennek következtében Dr. Nyáguly István 2021. január 1. napjától sem a 

Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzetet sem az együttműködési megállapodás 

alapján ellátott Szorgalmatos község lakosait nem tudja ellátni.  

A 154/2020. számú polgármesteri határozat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata, 

Szorgalmatos Község Önkormányzata és a SVELIX Kft. helyettesítési feladatellátási 

szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy 2021. január 1. napjától a betöltetlen Tiszavasvári I. 

számú házi gyermekorvosi körzet ellátását helyettesítés keretében dr. Sveda Brigitta 

gyermekorvos fogja ellátni.  

Az 50/2021. számú polgármesteri határozat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata, 

Szorgalmatos Község Önkormányzata, a SVELIX Kft. és a Flóra-Medical Kft. helyettesítési 

feladatellátási szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy 2021. március 1. napjától a betöltetlen 

Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását helyettesítés keretében dr. Sveda 

Brigitta és Dr. Mérnyi Ágnes gyermekorvos fogja ellátni. Dr. Mérnyi Ágnes jelezte, hogy 

2021. júliusától nem kíván a feladatellátásban részt venni. 

159/2021. számú polgármesteri határozat alapján 2021. július 1. napjától a KODAK-

MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Kft. (dr. Kodak István házi gyermekorvos) látta el a 

körzet helyettesítését, melyet 2021. december 31. napjáig vállalt. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2021.(XI.29.) Kt. sz. határozata 

alapján 2022. január-február hónapokban a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. (dr. Jóna 

Gizella Angelika) látta el a körzet helyettesítését. 

 

A körzet folyamatos, megszakítás nélküli ellátása érdekében szükséges további helyettesítő 

házi gyermekorvos bevonása, így jelen együttműködési megállapodást módosító okiratban dr. 



89 

 
 

 

Sveda Brigitta, és dr. Jóna Gizella Angelika mellett Farkasné dr. Szabó Éva gyermekorvos 

helyettesítő személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosként kerül nevesítésre.  

 

2. Felek közös megegyezéssel módosítják a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 112/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozatával és Szorgalmatos Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 346/2021.(XII.16.) Kt. sz. határozatával elfogadott, 2021. december 16. 

napján kelt Együttműködési Megállapodás II. Megállapodás tárgya pontját az alábbiak 

szerint: 

„II. Megállapodás tárgya 

 

1. Felek megállapítják, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

5.§-a értelmében a helyi önkormányzat az egészségügyi alapellátások körében gondoskodik a 

házi gyermekorvosi alapellátásról.  

2. Felek megállapodnak abban, hogy Szorgalmatos Község közigazgatási területén a 19. 

életévét be nem töltött lakosok egészségügyi alapellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata 

az alább meghatározott Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó házi 

gyermekorvosokon keresztül biztosítja Tiszavasvári Város Önkormányzata részére kiadott 

működési engedélyben meghatározott rendelési időben: 

 

- SVELIX Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 33. fszt. 2., adószáma: 22657088-1-09, 

képviseli: dr. Sveda Brigitta ügyvezető), háziorvos Dr. Sveda Brigitta mint 

személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvos, 

- PALOTÁS MED Egészségügyi Kft.-vel (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Rákosi 

Viktor u. 6/B szám, adószáma: 13868558-1-09, képviseli: dr. Jóna Gizella Angelika 

ügyvezető)  háziorvos dr. Jóna Gizella Angelika mint személyes ellátási 

kötelezettséggel  rendelkező házi gyermekorvos, 

- Farkasné dr. Szabó Éva egyéni vállalkozó házi gyermekorvos (székhelye: 4087, 

Hajdúdorog, Iskola u. 2. szám, nyilvántartási száma: 38328)” 

 

 

3.Felek rögzítik, hogy az Együttműködési megállapodás jelen módosítással nem érintet 

részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 
 

4. Jelen módosító okirat 2022. március 1. napján lép hatályba.  

 

5. Jelen módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022. 

(II.14.) Kt. sz. határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

….2022. (………..) Kt.sz. határozatával hagyta jóvá. Felek jelen szerződést elolvasták, s mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. ……………….…. 

       

……………………………………………  ……... …………………………………… 

   Tiszavasvári Város Önkormányzata    Szorgalmatos Község Önkormányzata 

    képviseletében          képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester            Fülöp Adrián polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Úgy véli, hogy mindenkinek nagyon jó, hogy nyert ez a pályázat, mert így nagyban 

hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb sár kerül majd az utakra, ami nagyon fontos 

közlekedésbiztonsági okokból. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Valóban ez a pályázat egy sikertörténetnek tekinthető, mely egy nagy összefogásnak 

köszönhető. Az önerőt a gazdák kiváltották, ami közel 12 millió forint volt a 249 millió 

forintos támogatásból. 
 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

37/2022. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat 

Támogatói okiratának elfogadása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a 2022. január 25. napján kelt 3342527635 iratazonosítón „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” című pályázat támogatási okiratát. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített 

tartalom betartásáról. 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a „Közvilágítási rendszer korszerűsítése, bővítés-

LED” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

nem szavazattal és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy milyen választ tudnak adni a lakosoknak, hogy az átmeneti időszakban 

hogyan lesz megoldva a közvilágítás. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Eddig sem volt egyszerű Tiszavasvári helyzete a közvilágítás vonatkozásában. A legjobb 

megoldás az lehet, hogy a nyertes kivitelező a lehető legrövidebb idő alatt cseréli a 

lámpatesteket, és a ledes világítás fog működni biztonságosan.  

 

Tamás Viktor képviselő: 

Megkérdezte, hogy van-e mód arra, hogy a tervezésnél nagyobb figyelmet kapjanak a 

gyalogátkelő helyek. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A gyalogátkelő helyeknél szabályozva van, hogy milyen fényerőnek kell lenni. A műszaki 

tartalmat tartania kell a kivitelezőnek. Most jelenleg csak már meglévő oszlopokon fognak 

lámpatestet cserélni, ezért az majd egy következő projekt keretében történhet meg, hogy a 

gyalogátkelő helyeknél pluszban telepítsenek ki lámpákat. Elmondta még, hogy egy méltatlan 

támadás érte ezt a pályázatot, még mielőtt a pályázat kiírásra került volna. Olyan módon 

próbálták beállítani ezt a kivitelezést, hogy már előre lejáratták. A lehető legtisztességesebb 

nyílt közbeszerzési eljárásban került kiírásra a kivitelező kiválasztása. Négy pályázó nyújtott 

be pályázatot, egyet ugyebár el kellett utasítani, és a három eredményes pályázóból a legjobb 

ár-érték arányút választják ki.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: igen 

Balázsi Csilla képviselő: igen 

Balogh Sándor képviselő: igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: nem 

Ráduly Zsolt alpolgármester: igen 

Szabó Zoltán képviselő: igen 

Szabó Zsolt képviselő: igen 

Szőke Zoltán polgármester: igen 

Szurkos Szilvia képviselő: igen 
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Tamás Viktor képviselő: igen 

Volosinóczki Béla képviselő: igen 

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2022. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A “Közvilágítási rendszer korszerűsítés, bővítés-LED” című  

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A „Közvilágítási rendszer korszerűsítés, bővítés-LED” című közbeszerzési eljárásban 

a Kbt. III. rész 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § (1) bekezdés szerinti saját 

beszerzési szabályok alkalmazásával, nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési 

eljárásban a bírálóbizottság döntési javaslatát elfogadja és az alábbi döntést hozza: 

Megállapítja, hogy a MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Korlátolt Felelősségű Társaság 

ajánlattevő ajánlata érvényes.  

 

2. Nyertes ajánlattevő: MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Korlátolt Felelősségű Társaság 

nettó 120.622.000,- Ft összegű ajánlati árral.  

 

3. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.  

 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés Császár József önkormányzati képviselő lemondásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi Császár József képviselő 

lemondását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

39/2022. (II.14.) Kt. számú  

határozata 

Császár József önkormányzati képviselő lemondásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 30.§ (2) bekezdése alapján az alábbi döntést 

hozza:  

Császár József Sándor önkormányzati képviselő lemondását, önkormányzati képviselői 

mandátumának 2022. február 9. napi hatállyal történő megszűnését tudomásul veszi. 

Felkéri a polgármestert a képviselő-testületi határozatot küldje meg a Tiszavasvári Helyi 

Választási Bizottság elnöke részére. 

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (7.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

A közbeszerzési hatóság oldalán talált egy olyan döntést, még 2021. márciusából, amiben az 

önkormányzatot közbeszerzési eljárásban jogszabálysértés miatt megbüntették 800.000.- 

forintra. Tudomása szerint befizetésre került az összeg. Megkérdezte, hogy került-e beadásra 

kereset ezzel kapcsolatban. További kérdésként vetette fel, hogy kaptak-e erről tájékoztatást a 

képviselők, ha nem, akkor miért nem kaptak, és hogy ki fizette ki ezt az összeget, esetleg a 

közbeszerzési tanácsadó, aki vállalta a felelősséget, és volt-e felelősségbiztosítása.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mivel eléggé összetett dologról van szó, ezért írásban fogja megtenni a tájékoztatást az 

önkormányzat. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Volt még egy hasonló ügy, szeptemberben, akkor 2.300.000.- forintra büntették az 

önkormányzatot szintén szabálysértési ügy miatt. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Az okokat tudja ismertetni. Minden esetben olyan szerződésmódosítások történtek, amik azért 

történtek meg, mert 2016 évi pályázatról lévén szó, gyakorlatilag az anyagok áremelkedése 

miatt olyan helyzet alakult ki, hogy a beszerzések a vállalkozó részéről csúsztak, és nem tudta 

azokat az anyag árakat és időpontokat tartani. A külföldi beszerzések álltak. 

 

 

Szabó Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet. A Képviselő-testület 10 fővel továbbra is 

határozatképes maradt. 

 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Szintén a közbeszerzési Hatóság oldalán található, hogy három esetben történt közbeszerzési 

szabálysértés Tiszavasváriban. Az egyik a Komplex fejlesztések Tiszavasváriban 2 

alkalommal, illetve a Találkozások Tere kialakításánál, ahol 48.280.672.-Ft összegben 

elutasításra kerültek számlák. Megkérdezte, hogy ez az összeg, hogy lett kifizetve, és 

akkreditált közbeszerzési tanácsadó vállalt-e valamilyen felelősséget az elutasított számlákkal 

kapcsolatban. 
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Részletes tájékoztatást írásban fognak adni, jogorvoslat alatt van. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Már a közösségi oldalakon megjelent, hogy a Dessewffy kastélyt érintően történt 

aláírásgyűjtés, azért, hogy felújításra kerüljön. Tudomása szerint több pályázati lehetőség is 

van ezzel kapcsolatban, amit civilek jeleztek is az önkormányzat felé, de nemleges választ  
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kaptak az önkormányzat részéről. A másik kérdése a sportcsarnokkal volt kapcsolatos, hogy 

hol tart az ügy, történt-e valamilyen változás. Ugyanis egy olyan információkat kapott, hogy 

elég súlyos fagykárok keletkeztek a radiátoroknál az épületben. Megkérdezte, hogy valóban 

történt-e ilyen, és hogy mekkora összeg ez a plusz kár. 
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tévesek az információi képviselő úrnak a Dessewffy kastély ügyében. A lehető 

legkomolyabban vették a civilekkel az együttműködést. Sőt már tettek is lépéseket az ügyben. 

Szabó Zoltán képviselő úrral voltak kint bejáráson 2019. decemberében a kastélynál. Ezen 

túlmenően a Kornisné kastély sorsát is szeretnék rendezni. A Turisztikai Ügynökségnél, 

Műemlékvédelmi Hivatalnál és más helyeken is igyekeztek erre megoldást találni. 

Tájékoztatták a civileket is arról, hogy milyen lehetőségek vannak. 
 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

A sportcsarnokkal kapcsolatosan elmondta, hogy vis maior támogatásként220 millió forintra 

pályázott az önkormányzat, amiből 38 millió forintot kapott meg, a biztosító pedig 15 millió 

forintot fizetett, melyet majd ki kell vonni a vis maior támogatásból. Most vizsgáltatják 

statikussal a tetőszerkezetet, hogy biztonságosan tudjanak beengedni sportolókat. A 

sportegyesületekkel folytattak egyeztetéseket, hogy nekik van-e lehetőségük pályázat 

benyújtására. Ezen kívül pedig egyedi kormányzati támogatást is nyújtott be az 

önkormányzat.   
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az elfagyásról azt a tájékoztatást adta, hogy a téli időszakban van egy temperáló fűtés, ami be 

lett állítva a sportcsarnokban. Sajnos ahogy máshol is előfordulnak légdugók, a radiátorban 

nem fordul meg a víz, és ez az északi oldalon lévő egy külső bejárati részen történt, ahol 

hidegebb volt. Úgy tudja, hogy 2-3 radiátorról van szó, aminek a javítását már el is végezték.  
 

Szabó Zoltán képviselő: 

Visszatérve a kastély ügyére, még 2010 előtt történt próbálkozás pályázat benyújtására, ami 

közel 1 milliárd forint volt. Nagyra értékelik a civilek kezdeményezését, de abból az 1-2 

millió forintos pályázatból sajnos képtelenség bármit is elérni. A mai építőanyag árakat 

figyelembe véve az az 1 milliárdos összeg minimum a duplájára nőne. 

 

Balogh Sándor képviselő elhagyta az üléstermet. A Képviselő-testület 9 fővel továbbra is 

határozatképes maradt. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mindenképp szeretnének megoldást találni a kastély felújításának kérdésére. 
 

Tamás Viktor képviselő: 

Megkérdezte, hogy mikorra várható, hogy a gyepmesteri telep elkészül. Sajnos továbbra is 

nagy gondot okoz a városban a sok kóbor kutya.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Jelen pillanatban úgy áll, hogy ketté kell választani. A megemelkedett építőanyag árak most 

nem teszik lehetővé, hogy ezt most kivitelezni tudják. Ennek a módosítása folyamatban van. 

Ebrendészeti telepet kell kialakítani. 

 

Balogh Sándor képviselő visszatért az ülésre, így 10 fővel továbbra is határozatképes a 

Képviselő-testület. 
 



96 

 
 

 

 
 

 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Jogszabály módosítások voltak, ami többletköltséget fog majd generálni. Meg van a műszaki 

tartalom, megvannak a tervek, de gyakorlatilag ahhoz, hogy abból a költségből ilyen feltételek 

mellett ki tudjon jönni, a szakhatósággal kell ismételten egyeztetni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Rendkívül szerencsés helyzetben van Tiszavasvári más településsel szemben, mert van 

szerződött ebbefogó partnere. A legnagyobb probléma sajnos a felelőtlen állattartás, és sajnos 

nem egyedi eset Tiszavasvári, ugyanis nagyon sok település küzd ezzel a problémával.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A Vállalkozók Érdekképviseletének Egyesületében nagyon sok olyan vállalkozó van, akik 

felajánlották, hogy anyagilag, vagy szakmai tudással tudnának segíteni a sportcsarnok 

ügyének az előmenetelében.  

 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke Zoltán 

polgármester bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


