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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. május 11 -én  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 127-134. 

rendelete: 10. 

NAPIRENDEK 
 

1. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Előterjesztés az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16.2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívásáról 

 

3. Előterjesztés fizikoterápiás feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírásáról 

és a feladatellátással kapcsolatos szerződés jóváhagyásáról 

 

4. Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-

00005 azonosítószámú pályázat 3. közbeszerzési eljárásának lezárásáról  

 

5. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos 2. közbenső döntésről  

 

6. Előterjesztés a tiszavasvári 839/5, 840, 841 és 2252 helyrajzi szám alatt lévő 

önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról  

 

7. Előterjesztés Fogorvosi ügyeleti ellátás érdekében feladatellátási szerződés megkötéséről 

 

8. Egyebek 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. május 11-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, 

Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:  dr. Rojkó László, Szabó Zsolt képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté 

osztályvezető-helyettes, Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, 

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő,  
 

Meghívottként távolt maradt: - 
 

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

Javasolta Egyebek napirendi pontban felvenni a „Fogorvosi ügyeleti ellátás érdekében 

feladatellátási szerződés megkötéséről” szóló határozat-tervezetet. 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 az általa tett módosítással együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2022. (V.11.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. május 11. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 11. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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2. Előterjesztés az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16.2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívásáról 

 

3. Előterjesztés fizikoterápiás feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírásáról 

és a feladatellátással kapcsolatos szerződés jóváhagyásáról 

 

4. Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-

00005 azonosítószámú pályázat 3. közbeszerzési eljárásának lezárásáról  

 

5. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos 2. közbenső döntésről  

 

6. Előterjesztés a tiszavasvári 839/5, 840, 841 és 2252 helyrajzi szám alatt lévő 

önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról  

 

7. Előterjesztés Fogorvosi ügyeleti ellátás érdekében feladatellátási szerződés megkötéséről 

 

8. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 

6/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy az EFOP Esélyotthon pályázat keretösszege lehetőséget biztosít arra, hogy az 

önkormányzati rendeletben meghatározott különböző támogatások összegét növeljék. 

Konkrétan két ösztönző támogatás benyújtására van lehetőség a rendelet alapján. Az egyik a 

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselői helyben tartása megnevezésű támogatás. A 

jelenleg hatályos rendelet 45.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül 6 hónapig a 

pályázó, és most lehetőség van ezt az összeget 60.000.- forintra emelni. A rendelet módosítás 

1. pontja az erre vonatkozó módosítást tartalmazza. A másik támogatás a Tiszavasváriban 

lakóépületet vásárló, vagy lakóépületet építő fiatalok támogatása. Itt a 700.000.-Ft támogatás 

összegét 1.000.000.- forintra van lehetőség növelni. A Képviselő-testület a további napirend 

keretében fogja tárgyalni a pályázati felhívás kiírását. Várhatóan ez az utolsó pályázati 

felhívás ebben az évben, mert a projekt 2022.12.31. napjával lezárul. Nagyon fontos, hogy aki 

érdeklődik a pályázat iránt, az önkormányzat honlapján, a közösségi médiában, az 

önkormányzatnál személyesen is megteheti azt. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022.(V.11.) számú 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet 1.§ 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(E rendelet alkalmazásában) 

„1.§ 5. hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr, 

tűzoltó, orvos, pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, 

mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki munkakör betöltéséhez szükséges 

végzettség, közgazdász, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, 

ápoló, mentálhigiénés, pszichológus, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, 

védőnő, villanyszerelő, gépészmérnök, villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági 

gépkezelő, nehézgépkezelő, T kategóriás jogosítvánnyal betölthető munkakör, hegesztő, 

bádogos, műszerész, esztergályos, lakatos, festő, karbantartó munkakör betöltéséhez 
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szükséges végzettség, asztalos, autóbuszvezető, CNC gépkezelő, NC gépkezelő, eladó, 

fodrász, gáz-és hőtermelő berendezésszerelő, gépgyártástechnológiai technikus, gépi 

forgácsoló, gyakorló ápoló, gyógyszerkészítmény-gyártó, hegesztő, informatikai 

rendszerüzemeltető, ipari gépész, kertész, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, 

kőműves, mezőgazdasági gépész, női szabó, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, 

tehergépkocsi-vezető, vegyész technikus, vegyipari technikus, villanyszerelő, közigazgatási 

szervező, munkavédelmi technikus, bútorasztalos, jogi asszisztens, közgazdász asszisztens. 

2.§ A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8.§ (1) Az ösztönző támogatások havonta, tárgyhónap 15. napjáig kerülnek átutalásra.” 

3.§ A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 60.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult.” 

4.§ A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet 10.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A pályázó egy összegben 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra 

jogosult.” 

5.§ Ez a rendelet 2022. május 11-én lép hatályba. 

                        

                          Szőke Zoltán                                        Dr. Kórik Zsuzsanna 

                          polgármester                                                      jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2022. május 11.                   

                                                                                        Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző                                                                                             
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok ösztönző és lakhatási  

támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Esély és otthon – mindkettő 

lehetséges! Komplex beavatkozások a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében 

Tiszavasváriban megnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázatra. A 

pályázaton 69.280.000,-Ft összegű támogatás nyert városunk. Ezt a pályázati összeget kell a 

pályázati cél megvalósítására fordítania. A pályázat célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 

18 és 35 év közötti hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, 

továbbá ide letelepedni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása, amelyet 

pénzbeli ösztönző támogatással és lakhatási támogatással (felújított bérlakások bérbeadása) 

kívánunk megvalósítani.  

 

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 

indokoltsága, szükségessége: A rendeletben kerülnek rögzítésre, meghatározásra az ösztönző 

támogatáson belüli egyes támogatási típusok, az egyes támogatások odaítélésének feltételei, a 

pályáztatási eljárás szabályai, valamint a lakhatási támogatás keretében hasznosításra adható 

lakásokra vonatkozó szabályok.  

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A Rendelet 1.§-a az értelmező rendelkezéseket tartalmazza, ezen belül a hiányszakmák is 

meghatározásra kerültek, melyek kiegészítése szükséges az alábbiakkal: munkavédelmi 

technikus, bútorasztalos, jogi asszisztens, közgazdász asszisztens 

2.§-hoz 

Jelen EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú „Esély és Otthon – mindkettő lehetséges!  

Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében 

Tiszavasváriban” című pályázat megvalósítási határideje 2022. december 31. napjára 

módosult, így ezen időpontig valamennyi kifizetésnek meg kell történnie, annak érdekében, 

hogy elszámolható legyen. Emiatt indokolt a rendelet 8.§ (1) bekezdésének módosítása, amely 

szerint az ösztönző támogatások havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig 

kerülnek átutalásra. A december 31. véghatáridő miatt szükséges módosítani akként, hogy az 

ösztönző támogatások tárgyhó 15. napjáig kerülnek átutalásra. 

3.§-hoz 

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg lehetővé teszi a havi 40.000,-Ft összegű támogatás 

havi 60.000,-Ft összegre történő emelését, ezért Tiszavasváriban lakó hiányszakma 

képviselőinek helyben tartása” támogatás esetén a vissza nem térítendő pénzbeli támogatás 

összege havi 40.000,-Ft-ról havi 60.000,-Ft- ra módosul. 
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4.§-hoz 

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg lehetővé teszi az 700.000,-Ft összegű támogatás 

1.000.000,-Ft összegre történő emelését, ezért Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló 

vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatalok támogatása ösztönző támogatás összege 

1.000.000,-Ft-ra módosul. 

 

5.§-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-

1.2.11-16.2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző 

támogatások igénylésének pályázati felhívásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Szőke Zoltán polgármester:  

A felhívás tartalmazza majd a rendeletben meghatározott módosításokat. A pályázat 

benyújtási határideje 2022.06.13., a nyertesek pedig előre láthatóan július 1-től kaphatnak 

támogatást.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2022. (V.11.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című  

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból  

nyújtható ösztönző támogatások igénylésének újabb pályázati felhívása 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező ösztönző támogatásra kiírt 

pályázati felhívást, mely az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! című EFOP-

1.2.1-16-2017-00009 kódszámú pályázatból kerül finanszírozásra.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ösztönző támogatások pályázati 

felhívásának honlapon történő közzétételéről. 

 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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14 

 



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés fizikoterápiás feladatok ellátására vonatkozó 

közbeszerzési felhívás kiírásáról és a feladatellátással kapcsolatos 

szerződés jóváhagyásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy a határozat-tervezet III. pontjában, ha lenne olyan ajánlat, aki nem a 

Vasvári P. u. 6. szám alatt szeretné megvalósítani a fizikoterápiás közbeszerzést, akkor arra 

van-e lehetőség. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Természetesen lehetséges. Emellett elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is 

április 26-ai ülésén született javaslat, a Képviselő-testületi ülésen pedig le is vették a 

napirendek közül a fizikoterápia ellátásáról szóló előterjesztést emiatt. Elkészítették a 

közbeszerzési felhívást, amely teljesen összhangban áll a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

javaslatával.   
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129/2022. (V.11.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A fizikoterápiás feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírásáról és a 

feladatellátáshoz kapcsolódó szerződés jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizikoterápiás feladatok ellátására 

vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírásáról és a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződés 

jóváhagyásáról szóló döntés meghozataláról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. Elfogadja a fizioterápiás feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárására irányuló 

ajánlattételi felhívást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

II. Dönt arról, hogy eredményes és érvényes közbeszerzési eljárás esetén a fizioterápiás 

ellátást jelen határozat 2. mellékletében foglalt feladatellátási szerződés alapján kívánja 

biztosítani, azzal, hogy a nyertes ajánlatevővel jelen határozat 2. mellékletét képező 

feladatellátási szerződést megköti 

 

III. Dönt arról, hogy a 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti tiszavasvári 

1679/2/A/1 hrsz-ú, ingatlanból a fizioterápiás feladatellátáshoz szükséges helyiségeket – 
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érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás esetén - a nyertes ajánlattevő részére 

ingyenes használatba adhatja jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal. 

 

 

 

Határidő: azonnal illetve esedékességkor               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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129/2022. (V.11.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című 

TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 3. 

közbeszerzési eljárásának lezárásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden ismertette az előterjesztést.  

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy miért van három részben kiírva a közbeszerzés. 

 

Kovács Edina témafelelős: 

Válaszul elmondta, hogy minél többen tudjanak jelentkezni. Az egyik magasépítésre, a másik 

mélyépítésre, a harmadik pedig egy közmű építésre vonatkozik.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy próbálják úgy kiírni a közbeszerzéseket, hogy a lehető legkönnyebben, és 

teljesíthető legyen a törvényi előírásoknak megfelelően. Sajnos a hiánypótlásokat nem 

teljesítik, így elhúzódik.  

 

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 10 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: igen 

Balázsi Csilla képviselő: igen 

Balogh Sándor képviselő: igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: igen 

Ráduly Zsolt alpolgármester: igen 

Szabó Zoltán képviselő: igen 

Szőke Zoltán polgármester: igen 

Szurkos Szilvia képviselő: igen 

Tamás Viktor képviselő: igen 

Volosinóczki Béla képviselő: igen 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130/2022. (V.11.) Kt. számú 

határozata 

 

Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 

azonosítószámú pályázat 3. közbeszerzési eljárásának lezárásáról  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
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bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. Megállapítja – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - az „Iparterület 

kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1--2016-00005 azonosítószámú 

pályázat megvalósításához lefolytatott 3. közbeszerzési eljárás 1. rész Inkubátorház-

csarnok építés tekintetében a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét a Kbt. 75. § 

(2) bekezdés b) pontjára való tekintettel. 

 

 

II. Megállapítja – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - az „Iparterület 

kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1--2016-00005 azonosítószámú 

pályázat megvalósításához lefolytatott 3. közbeszerzési eljárás 2. rész Útépítés és 

csapadékvíz elvezetés tekintetében: 

 

II.1. A legjobb ár-érték arányra tekintettel érvényes ajánlat alapján a TBK-Építő 

Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. utca 10/A. fszt. 1.) a nyertes ajánlattevő az 

alábbi ajánlati elemek mellett: 

 

M1/2. alkalmassági követelményre bemutatott MV-KÉ 

jogosultságú szakember alkalmasságon felüli szakmai 

tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap): 

36 

M2/2. alkalmassági követelményre bemutatott MV-VZ 

jogosultságú szakember alkalmasságon felüli szakmai 

tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap): 

36 

A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 

jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 

24 

Nettó ajánlati ár (Ft): 39.721.250 

 

 

 

 

II.2. A közbeszerzési eljárás a 2. részajánlat tekintetében eredményes. 

 

 

III. Megállapítja – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - az „Iparterület 

kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1--2016-00005 azonosítószámú 

pályázat megvalósításához lefolytatott 3. közbeszerzési eljárás 3. rész Közmű kiépítés, 

kerítésépítés, terület-előkészítés tekintetében a közbeszerzési eljárás 

eredménytelenségét a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjára való tekintettel. 

 

IV. Felkéri a polgármestert, hogy: 

-   a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket,  

-   a kivitelezéshez szükséges Vállalkozási szerződést írja alá,  

- tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. és 3. rész vonatkozásában az új 

közbeszerzési eljárás lefolytatására 

- tegye meg a szükséges lépéseket az ajánlati biztosíték visszautalása iránt az 

Ajánlattevők részére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Út, padka, járda 

felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással kapcsolatos 2. közbenső 

döntésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy már az előző ülésen döntött a testület két ajánlattevő eredménytelenné 

nyilvánításáról. Eközben egy újabb felvilágosításkérés került kiküldésre, amelyben a Magyar 

Útépítő Kft. határidőben nem teljesített, ezért az az ajánlat is érvénytelen, így szükséges egy 

közbenső döntésben érvénytelenné nyilvánítani.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: igen 

Balázsi Csilla képviselő: igen 

Balogh Sándor képviselő: igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: igen 

Ráduly Zsolt alpolgármester: igen 

Szabó Zoltán képviselő: igen 

Szőke Zoltán polgármester: igen 

Szurkos Szilvia képviselő: igen 

Tamás Viktor képviselő: igen 

Volosinóczki Béla képviselő: igen 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

131/2022. (V.11.) Kt. számú  

határozata 

 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból 

megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással  

kapcsolatos 2. közbenső döntés 

 

 

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. Az „Út, padka, járdafelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló Bizottság 

javaslatát elfogadva – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 

nyilvánítja a Magyar-Útépítő Kft. (4244 Újfehértó, Németh László u. 26.) ajánlatát. 

 

2.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Magyar-Útépítő Kft.-t. 
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3. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ajánlati biztosíték 

visszautalása iránt a fent megnevezett két Ajánlattevő részére. 

  

 

       

Határidő:  1. Azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 2. és 3. 10 nap 

                

 

 

                   

 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés a tiszavasvári, 839/5, 840, 841 és 2252 helyrajzi szám 

alatt lévő önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2022. (V.11.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 839/5, 840 és 841 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlanok 

bérbeadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület bérbe adja Bodnár Soma Tiszavasvári, Bercsényi u. 7. sz. alatti lakos 

részére a következő helyrajzi számú, „beépítetlen terület” megnevezésű valóságban a 

Tiszavasvári, Károli Gáspár utcában lévő, a Szociális Otthon mögött található 

önkormányzati ingatlanokat növénytermesztés céljából: 

 

 839/5 hrsz  -  3512 m
2 

 840 hrsz  -  1437 m
2
 

 841 hrsz  -  1411 m
2
 

összesen   6360 m
2
  

 A bérleti jogviszony: 2022. május 15. napjától 5 éves időtartamra szól. 

 

 A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA, átlag 20 Ak/ha figyelembe vételével, összesen 

                                     bruttó 32.309 Ft/év. 

 

 Az ingatlanok után a terület alapú támogatást az Önkormányzat veszi igénybe. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2022. május 15.            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

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

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2022. (V.11.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 2252 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület bérbe adja Kovács Zsolt Máté Tiszavasvári, Gombás András u. 23/F. 

sz. alatti lakos részére a következő helyrajzi számú, „beépítetlen terület” megnevezésű 

valóságban a Tiszavasvári, Gombás A. utca, a Vas Gereben utca és a Berzsenyi utca által 

határolt önkormányzati ingatlant, kaszálás céljából: 

 

 2252 hrsz  -  9910 m
2 

  

 A bérleti jogviszony: 2022. május 15. napjától 5 éves időtartamra szól. 

 

 A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA, átlag 20 Ak/ha figyelembe vételével, összesen 

                                     bruttó 50.343 Ft/év. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2022. május 15.            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés fogorvosi ügyeleti ellátás érdekében feladatellátási 

szerződés megkötéséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szakmai konzultáció keretében jelezte, 

hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási 

körzetetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelete nem tartalmaz rendelkezéseket a 

fogorvosi ügyeleti ellátásról, emiatt az önkormányzat csak részben tesz eleget jogszabályi 

kötelezettségének. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ 

(1) bekezdés 4. pontja a helyi önkormányzat kötelező feladataként határozza meg az 

egészségügyi alapellátás biztosítását. Tiszavasváriban a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátás jelenleg nem megoldott. A képviselő-testület februári ülésén úgy határozott, 

kezdeményezi, hogy Tiszavasváriban az egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi 

ügyeleti ellátás az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal kötött feladatellátási 

megállapodás alapján kerüljön biztosításra. Az Alapellátási Igazgatóság kezdeményezésünket 

elfogadta, átvállalják önkormányzatunktól a feladatellátást. Megküldték erre vonatkozóan a 

szerződés-tervezetet. A szerződés legfontosabb pontja a finanszírozás kérdése, az Igazgatóság 

évente 69,- Ft/fő/év összegért vállalja a feladatot. A Tekintettel a feladat kötelező jellegére 

javasolt megkötni a feladatellátási szerződést az Igazgatósággal. 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy a kiosztásra került szerződéstervezetben a feladatellátás finanszírozásánál 

69.-Ft/fő/év-re módosítani javasolja.  

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető: 

Természetesen javításra kerül és a 2022 évre időarányos összegre. 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy egy igen furcsa helyzetet teremt ez a kötelessége az önkormányzatnak, 

ugyanis Nyíregyházán vehetik majd igénybe az ügyeleti ellátást. A jövőre nézve, elindult egy 

infrastrukturális fejlesztés az egészségügy területén is, és meg kell vizsgálni, akár a környező 

településekkel összefogva is, hogy lehetne kialakítani egy ügyeleti ellátást itt helyben. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2022. (V.11.) Kt. számú 

határozata 

 

Fogorvosi ügyeleti ellátásérdekében feladatellátási szerződés megkötéséről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII tv. 5.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében 

az alábbi határozatot hozza: 

1. Dönt arról, hogy jelen határozat 1. mellékletében foglalt feladatátadási/átvállalási 

szerződés alapján kívánja Tiszavasváriban az egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

fogorvosi ügyeleti ellátást biztosítani. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosítására saját hatáskörben 

döntsön. 

Határidő: azonnal                                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

3. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa az Egészségügyi Alapellátási 

Igazgatóságot. 

Határidő: 2022. május 13.                              Felelős: Szőke Zoltán polgármester  

4. Felkéri a polgármestert, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata alapító okiratának 

módosítását – 072312 fogorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkció felvétele miatt - 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. május 31.                             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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134/2022. (V.11.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

FELADAT ÁTADÁSI/ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 

AZ ALAPELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 

MEGSZERVEZÉSÉRE 

 
Amely létrejött egyrészről 

önkormányzat neve:     

székhelye      

képviselője:      

adószáma:      

mint feladat átadó önkormányzat (a továbbiakban: Átadó önkormányzat), 

másrészről 

egészségügyi szolgáltató neve:  EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG  

székhelye:     4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14. szám 

képviselője:     Csikós Péter igazgató 

adószáma:     15442332-2-15 

fenntartója:     Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

mint a feladatot átvevő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),  

- a  továbbiakban együttesen: Szerződő felek - között alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételekkel: 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

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

bekezdés 4. pontja, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. (1) 

bekezdés c) pontja, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 13. § (6) bekezdés c) 

pontja szerinti kötelező feladatot az Átadó önkormányzat a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 134/2022. (V.11.) Kt. sz. határozata alapján – 

_______________________közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező lakosok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – átadja a 

Szolgáltatónak, melyet a Szolgáltató jelen szerződésben foglalt feltételekkel átvállal.  

2. Felek rögzítik, hogy ____________ Város/Község ellátandó lakosságszáma 

___________________-i állapot szerint ________ fő.  

Felek a lakosságszám meghatározásánál a település jegyzője által Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) számára utoljára igazolt 

lakosságszámot tekintik irányadónak. 

3. Felek rögzítik, hogy a központi ügyelet a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére 

létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy 

meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott 

területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.  
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II. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

1. Az ügyelet ellátásának helye: 

Fogorvosi ügyelet: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 70. 

2. Az ügyelet ellátásának ideje: 

      Fogorvosi ügyeleti rendelési idő: 

Hétvégén és munkaszüneti napokon __________________ . 

3. Szerződő felek kikötik, hogy amennyiben az ügyelet ellátásának helye vagy ideje változik, 

a Szolgáltató köteles az Átadó önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni az új 

körülményekről.  

4. Szolgáltató biztosítja az ügyelet működéséhez szükséges személyi feltételeket az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint. 

Szerződő felek kikötik, hogy amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló ok (pl. 

szakemberhiány) miatt nem tudja megszervezni a személyi minimumfeltételek szerinti 

feladatellátást, a Szolgáltató ezen tárgyú értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon 

belül az Átadó Önkormányzat gondoskodik a közigazgatási területét területi ellátási 

kötelezettséggel ellátó alapellátó fogorvos, illetve szakdolgozók központi ügyeleti 

ellátásba történő bevonásáról, az ügyeleti rend szerint.  

5. Szolgáltató biztosítja az ügyelet működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Rendeletben 

meghatározottak szerint. Amennyiben az Egészségügyi Alapból a központi ügyeleti 

feladatellátásra kapott finanszírozás összege nem fedezi a tárgyi feltételek teljes körű 

biztosításának a költségeit, a Szolgáltató ezen tárgyú értesítésének és az ehhez csatolt 

részletes kimutatásnak a kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az Átadó 

önkormányzat a lakosságszáma arányában hozzájárulni a költségviseléshez.  

 

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Szolgáltató köteles az átvállalt feladat jogszabályok, szakmai szabályok és protokollok 

szerinti szakszerű és folyamatos ellátására, a jogszabályok szerint szükséges, érvényes és 

hatályos engedélyek birtokában. Szolgáltató köteles a feladat átvállalással kapcsolatos 

kötelezettségeit lelkiismeretesen, pontosan, a legmagasabb szakmai színvonalon, a 

legjobb tudása szerint teljesíteni. A feladatellátás akkor szerződésszerű, ha a Szolgáltató a 

szerződésben meghatározott feladatokat maradéktalanul, az Átadó önkormányzat 

érdekeinek megfelelően teljesíti.   

2. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés aláírását, valamint az Átadótól kért 

egyéb szükséges dokumentáció Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően 

haladéktalanul kérelmezi az egészségügyi hatóságtól az ügyeleti ellátásra vonatkozó 

működési engedély Átadó önkormányzatra történő kiterjesztését. Szolgáltató a működési 

engedély hiteles másolati példányát köteles az Átadó önkormányzat részére a működési 

engedély beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldeni. 

3. Szolgáltató jelen szerződés szerinti szolgáltatásra nézve köteles egészségbiztosítási 

szerződést kötni, és a biztosítási jogviszonyt jelen szerződés időtartama alatt fenntartani.  

4. Szolgáltató a rábízott feladatokat a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező olyan személyes közreműködők feladatellátásán keresztül 

látja el, akikkel szemben a feladatellátás és a közreműködés vonatkozásában nem áll fenn 

kizáró ok.  
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5. Szerződő felek rögzítik és Átadó önkormányzat elfogadja hogy a Szolgáltató más 

önkormányzatok ügyeleti ellátását is végzi átvállalt feladatként, illetve ügyeleti ellátás 

tárgyában további önkormányzatokkal szerződhet, amely módosíthatja a szakmai 

feltételeket, azonban a Felek kikötik, hogy ezen körülmények következtében nem 

romolhat az ellátás színvonala. 

6. Szolgáltató köteles az ügyeleti ellátás szakmai és pénzügyi teljesítéséről, a feladatellátás 

személyi és tárgyi feltételeiről, illetve a Szolgáltatóval ügyeleti feladatok ellátására 

szerződött más önkormányzatokról évente 08.31-ig az Átadó önkormányzatot írásban 

tájékoztatni. 

7. Átadó önkormányzat köteles a feladatellátás teljesítéséhez szükséges adatokat, 

információkat és dokumentációt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani elektronikus 

formában vagy a Szolgáltató székhelyén, nyomtatott formában. A Szerződő felek kijelölt 

kapcsolattartói által együttesen megállapított, jogszabályban előírt határidőn belüli 

teljesítést lehetővé tevő adatszolgáltatás késedelméről, elmaradásáról Szolgáltató 

haladéktalanul köteles Átadó önkormányzat kijelölt kapcsolattartóját értesíteni. 

8. Átadó önkormányzat az átadott adatok valódiságáért felelősséget vállal. A Szolgáltató 

részére átadott hibás vagy hiányos adatszolgáltatásból származó kárért Szolgáltató nem 

felel.   

9. Átadó önkormányzat – a Szolgáltató információi alapján – saját költségén köteles 

tájékoztatni a területén élő helyi lakosságot az ügyeleti ellátás helyéről, a rendelési időről, 

a betegellátás feltételeiről és módjáról. 

 

IV. A FELADATELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA 

1. Átadó önkormányzat jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Szolgáltatót, hogy az 

ügyeleti ellátás közfinanszírozása tárgyában az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdése alapján a NEAK-kal, mint 

finanszírozóval jelen szerződésben meghatározott egészségügyi tevékenységre 

finanszírozási szerződést kössön, a finanszírozást megigényelje, és kizárólag az ügyeleti 

szolgáltatás kiadásaira felhasználja. Szolgáltató köteles a finanszírozási szerződésből 

származó kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni, és viselni a jogellenes vagy 

szerződésellenes magatartásából származó kár viselését, amennyiben az neki felróható.  

2. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti finanszírozási összeg  kiegészítéseként 

az Átadó önkormányzat 69.- Ft/fő /év összeggel járul hozzá igazolt lakosságszáma 

szerint. A finanszírozási összeget az Átadó önkormányzat köteles 

________________________ minden év/hónap _________________-ig átutalni a 

Szolgáltató  __________________________________Banknál vezetett 

______________________________ számú számlaszámára. Amennyiben a 

feladatátadási/átvállalási szerződés év közben köttetik meg felek között, Átadó 

önkormányzat feladatátadási/átvállalási szerződés hatálybalépésétől kezdődően 

időarányosan fizeti meg Szolgáltató részére a hozzájárulási összeget. 

3. Felek rögzítik, hogy a lakosságszámot a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben 

szereplő hatályos adatok alapján állapítják meg.   
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V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS, TITOKVÉDELEM 

1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget 

vállalnak, amelynek keretében kötelesek a szerződéssel kapcsolatos minden lényeges 

körülményt egymással haladéktalanul közölni.  

2. Szerződő felek rögzítik, hogy mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és 

azokat meg kell küldeni a másik fél címére. Mivel a munka során gyors döntések, 

állásfoglalások szükségessége merülhet fel, a Felek megállapodnak abban, hogy az 

értesítéseket elektronikus formában (e-mail) is elfogadják egymástól azzal, hogy az 

elfogadásról visszaigazolást küldenek a másik fél részére. Bármely fél által észlelt, a 

szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő vagy akadályozó ok felmerülése, illetve 

szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesítést aláírt levélben, postai úton 

elküldve vagy személyes átvétellel is meg kell erősíteni. 

3. Szerződő felek az alábbi személyeket jelölik ki a jelen szerződés szerinti 

kapcsolattartónak, akik a megjelölt szakterületen az egyes feleket képviselik: 

Átadó önkormányzat részéről kapcsolattartó: 

1. név (szakmai):  

beosztás:   

telefonszám:   

e-mail cím:  

  

2. név (pénzügyi):  

beosztás:   

telefonszám:   

e-mail cím:   

 

 

Szolgáltató részéről kapcsolattartó: 

1. név (szakmai):    

beosztás:  

telefonszám:   

e-mail cím:   

 

2. név (pénzügyi): Metzner Zsolt 

beosztás:  gazdasági vezető 

telefonszám:  06-42/501-008 

e-mail cím:  metzner.zsolt@kozim.hu 

 

4. Szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos vagy az egymásról, különösen 

egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukban került információ, 

illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény és adat, 

okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a 

Felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. 

5. Szolgáltató vállalja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR), az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII. 

törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

mailto:metzner.zsolt@kozim.hu
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kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény előírásainak megfelelő 

adatvédelmet biztosít. 

6. Az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek 

kiküszöböléséhez szükséges költségek – az egyéb felelősségen túl – azt a felet terhelik, 

akiknek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében a felelőssége fennáll.  

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Feladat átadási/átvállalási szerződés 2022. _____________________ napon lép 

hatályba, és határozatlan időre szól.  

2. Felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben a jelen Szerződést érintő adatváltozás 

történik, erről a másik Felet haladéktalanul írásban értesítik. 

3. Amennyiben bármelyik fél a másik fél mulasztása, illetve hibája miatt nem tudja a 

feladatát ellátni, köteles haladéktalanul – a szóbeli jelzés sikertelensége esetén írásban - 

jelezni azt a másik félnek a mulasztás megszüntetése vagy a hiba elhárítása érdekében.  

4. Jelen Feladat átadási/átvállalási Szerződés csak a Felek egybehangzó akarat 

elhatározásával, írásban módosítható. Az egyoldalú szerződésmódosítás semmis. 

5. Felek jelen Feladat átadási/átvállalási szerződést közös megegyezéssel az általuk 

meghatározott nappal megszüntethetik. A szerződés megszüntetése esetén a felek további 

szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített 

szolgáltatásokkal elszámolni. 

6. Jelen Feladat átadási/átvállalási szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli 

nyilatkozatával, indoklás nélkül, három hónapos hatállyal felmondhatja.  

7. Felek a másik fél súlyos kötelezettségszegése esetén jogosultak jelen szerződést írásban, 

egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a jelen 

szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt nem orvosolja az 

erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő nyolc napon belül. A kötelezettség teljesítésére 

felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy 

a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása. Ha a 

szerződés a Szolgáltató részéről történő felmondása alapos ok nélkül történt, a 

Szolgáltató az okozott kár és az Átadó önkormányzat számlával igazolt költségei 

megtérítésére köteles.  Ha a szerződés Átadó önkormányzat részéről történő felmondása 

alapos ok nélkül történt, az Átadó önkormányzat köteles a Szolgáltató felmondásból 

származó kárát megtéríteni.   

Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen a másik fél sérelmére szándékosan 

elkövetett jogellenes cselekmény, valamint, ha bármely szerződő fél a feladat ellátását 

befolyásoló lényeges kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy 

olyan mértékben hibásan (késedelmesen) tesz eleget, hogy az a feladatellátást 

akadályozza.   

8. A szerződés megszűnésekor a Szolgáltató köteles az Átadó önkormányzatnak mindazt 

természetben vagy ellenértékén kiadni, amihez a feladatellátás teljesítése céljából vagy 

annak eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból jogosan felhasznált. 

9. Felek kikötik, hogy esetleges vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, ennek 

eredménytelensége esetére kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

10. Felek jelen Feladat átadási/átvállalási szerződést a 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 19. §-a 

felhatalmazása alapján kötik meg. 
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11. Jelen Feladat átadási/átvállalási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a 

vonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok az irányadók. 

12. Jelen szerződés négy mindenben megegyező példányban készült, amelyből két példány 

az Átadó önkormányzatot, két példány a Szolgáltatót illet meg.  

Felek jelen Szerződést - annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt:______________________________ Kelt:______________________________ 

 

 

 

Átadó önkormányzat képviseletében 

 

 

 

 

 

Szolgáltató képviseletében 

Csikós Péter  

igazgató 

 

 

Pénzügyi Ellenjegyző 

 

 

PH 

 

 

Pénzügyi Ellenjegyző 

 

 

PH 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Tárgy (8.np.): Egyebek 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Császár József lemondása után a Helyi Választási Bizottság 

meghozta döntését, a listán soron következő dr. Rojkó László, akinek a részére felajánlásra 

került ez a mandátum, melyet el is fogadott, és képviselői jogviszonya létrejött. 

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségét 30 napon belül meg kell tennie. Eskütétel következik. 

 

Tamás Viktor képviselő:  

Megkérdezte, hogy szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan történtek e már egyeztetések, illetve 

mikorra tervezi az önkormányzat. 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan már küldött levelet az önkormányzat 

munkatársa a Katasztrófavédelemnek, de választ még nem kaptak. Amint megérkezik a 

tájékoztatásuk, meg fogják küldeni a Képviselő-testületnek. Amennyiben szükséges, a 

környező településekkel összefogva, Tiszadadának és Tiszaeszlárnak van szúnyoggyérítő 

gépe, tudnak segítséget kérni ez ügyben. 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 


