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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2017. május 18-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi
Mihály alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balogh Sándor, Császár
József Sándor, Ráduly Zsolt, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna,
Szabó Krisztián, Szőke Zoltán képviselők

Távol maradt:

Balázsi Csilla képviselő

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea
osztályvezető, Gáll Antalné Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pethe László
TISZATÉR Társulás vezető menedzsere, Gáll Attila köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,
Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője, Nácsa Balázs TISZATÉR Társulás ügyvezetője, Girus András
osztályvezető
Jegyzőkönyv-vezető: Hériné Bodnár Anita
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Majd
kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztására vonatkozó
együttműködési megállapodás elfogadásáról
2.
Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési
eljárás eredményéről
3.
Előterjesztés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.2.19-17
kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély
osztására vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző szóbeli kiegészítése:
Kiegészítésként elmondta, hogy kiosztásra került a módosítási javaslatokkal egységes
szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás, amit a SZGYF küldött meg. Az SZGYF
kérte, hogy az értesítéseket az intézmény továbbítsa a jogosultak felé. Annyi
intézményvezetői kérést fogalmaztunk meg az SZGYF felé, hogy egy kiosztási napon
legfeljebb 1-2 munkatárs közreműködését tudja biztosítani az intézmény. További kérése volt
az intézményvezetőnek, hogy 5 munkanappal korábban adja át a szolgálat részére az SZGYF
ezeket az értesítési lapokat.
Ráduly Zsolt képviselő:
Kérdésként felvetette, hogy maga a megállapodásban a 2. pont, hátrányosabb helyzetű
térségekben élő és intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult 3-18 éves gyermekek, véleménye szerint a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult intézményi étkeztetésben részesül, tehát a kettő üti
egymást.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Válaszul elmondta, hogy erről van egy tájékoztató levél, ami ennél jobban magyarázza el ezt
a dolgot. Ez szünidei étkeztetés, a szerződés szerint az intézményi étkeztetés igénybe vétele
idején nem adható ez a segély. Tehát a nyári szünet időtartama alatt részesülnének ezek a
gyerekek ellátásban.
Badics Ildikó jegyző:
Az is elképzelhető, hogy arra gondoltak, hogy a szünidei étkeztetést nem kötelező igénybe
venni, így ez esetben is járhat az élelmiszersegély.
Ráduly Zsolt képviselő:
Még hozzáfűzte, hogy az 1. pontban 0-3 éves rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők szerepelnek, akiknek van felsőbb éves gyermeke, akkor azok nem kapnak?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy nem feltétlen csak Tiszavasvárit érinti ez a megállapodás tervezet. A
Minisztériumnál is van egy sablon tervezet, ami minden településre vonatkozik. Biztos
vannak olyan települések, akik nem igényelhetnek ilyen feltételekkel.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
107/2017. (V.18.) Kt. számú
határozata
Az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „Az SZGYF által megvalósítani
kívánt élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról”
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
I. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésére a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program (RSZTOP) RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001kiemelt európai uniós
projekt megvalósítására, az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra
vonatkozó együttműködési megállapodást a jelen határozat 1. mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
II. 1. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
II.2. Felkéri Nácsáné dr. Kalán Eszter a szerződés aláírására.
II.3. Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást továbbítsa a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1.
melléklet „Az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadásáról” szóló 107/2017. (V.18.) Kt. számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEG[LLAPOD[S
T{mogat{sban részesített projekt megvalósít{s{ra

mely létrejött egyrészről a
Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g:
Postacím: 1132 Budapest, Visegr{di u. 49.
Székhely: 1132 Budapest, Visegr{di u. 49.
Adósz{m: 15327882-1-42
Al{ír{sra jogosult képviselője: B{tori Zsolt főigazgató
a tov{bbiakban: SZGYF
m{srészről:
m{srészről:
………………………………………………………………………………………………
Postacím:
Székhely:
Adósz{m:
Al{ír{sra jogosult képviselője:
a tov{bbiakban: Fenntartó/Központ/Szolg{lat, a tov{bbiakban együtt: Felek között az
alulírott helyen és időben, az al{bbi feltételek szerint:
1.

Preambulum

Az SZGYF (mint a Nemzeti Rehabilit{ciós és Szoci{lis Hivatal jogutódja) az RSZTOP1.1.1-16 - Szegény gyermekes csal{dok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek
sz{m{ra természetbeni juttat{s biztosít{sa” t{rgyú p{ly{zati felhív{s{ra RSZTOP-1.1.116-2016-00001 azonosító sz{mon regisztr{lt p{ly{zatot nyújtott be, melynek
megvalósít{s{ra 2016. m{jus 10-én a T{mogató nevében elj{ró EMMI EFOP-RSZTOP
Ir{nyító Hatós{g t{mogat{si szerződést kötött az SZGYF-fel.
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A Felek rögzítik, hogy az SZGYF a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
tov{bbiakban: Kbt.) alapj{n eredményes nyílt közbeszerzési elj{r{st folytatott le az
RSZTOP-1.1.1-16 kiemelt projekt keretében „Szegény gyermekes csal{dok és rendkívül
alacsony jövedelmű személyek sz{m{ra élelmiszercsomagok és alapvető fogyaszt{si
cikkek csomagok beszerzése” t{rgyban.
A Projekt megvalósít{s{ra a Felek az al{bbi együttműködési meg{llapod{st (a
tov{bbiakban Meg{llapod{s) kötik:
2.

Fogalmak meghat{roz{sa

A jelen szerződés tekintetében:
Fenntartó: a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sról szóló 1993. évi III. törvény (a
tov{bbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés m) pontj{ban meghat{rozott személy vagy
szervezet
Központ: a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a tov{bbiakban: Gyvt.) 40/A. §-ban meghat{rozott csal{d- és gyermekjóléti
központ
Szolg{lat: a Gyvt. 40. §-{ban meghat{rozott csal{d- és gyermekjóléti szolg{lat
3.

A meg{llapod{s t{rgya

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 kiemelt európai uniós projekt keretében a szegény
gyermekes csal{dok és a r{szoruló v{randós nők sz{m{ra élelmiszercsomagok
mennyiségi és minőségi {tvételében, valamint a t{mogatandóknak/r{szorultaknak
havonta történő kioszt{s{ban való közreműködés.
A célcsoporton belül elsőbbséget élveznek azon családok, melyek (prioritási sorrend szerint):
1. intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3
éves gyermeket nevelnek, vagy olyan háztartásban élő várandós anya, amelyben aktív korúak
ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától),
2. kedvezményezett járásokban élnek és intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 3-18 éves gyermeket nevelnek
3. egyszülős családban nevelnek intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 18 év alatti gyermeket
A célcsoportba bevonhatóak az intézményi ingyenes étkezésben részesülő gyermekek is azon időszak
vonatkozásában, amikor az intézményi étkezés nem biztosított, különösen a tanítási szünetek idejében.
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Emellett a juttatások – a támogató előzetes hozzájárulásával – egyéb krízishelyzetbe jutott személyeknek
is nyújtható.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (7) bekezdés szerint:
„A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a
kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.”

Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési meg{llapod{st a fentebb hivatkozott
jogszab{ly szerinti felkérésnek tekintik, amely alapj{n a Szolg{lat közreműködik az
RSZTOP 1.1.1-16 projektek végrehajt{sa sor{n.
4.

Az SZGYF feladatai
4.1. A támogatásban részesülő személyek körét meghatározza a jogosultsági kritériumok figyelembe
vételével, hivatalos nyilvántartásokban szereplő adatok felhasználásával.
4.2. Az élelmiszercsomagokat a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően megrendeli az eljárás
során az SZGYF-fel szerződött vállalkozótól (a továbbiakban: Vállalkozó) az alábbiak
figyelembe vételével:
az élelmiszercsomagba kerülő élelmiszerek szavatossági ideje a kiszállítási időt meghaladóan
minimum 3 hónap;
az élelmiszercsomagokat úgy kell lezárni, hogy a kinyitás csak roncsolódással történhessen
meg.
4.3. A csomagok típusát, a darabszámokat és a szállítási helyszíneket közli a Vállalkozóval.
4.4. A Vállalkozó által készített szállítási ütemterv alapján a csomagok típusát, a darabszámokat és a
kiszállítási időpontokat közli a Szolgálattal.
4.5. A jogosultsági lista alapján elkészíti és átadja a Szolgálat számára a rászorulók számára szóló
értesítő leveleket, amelyek tartalmazzák az átvétel – Szolgálattal egyeztetett – helyét és idejét.
4.6. A kiszállított csomagokat átveszi a Vállalkozótól, a Szolgálattal egyeztetett helyszínen és
időpontban, úgy, hogy az átadás-átvétel során ellenőrzi a csomagok:
- darabszámát,
- típusát.
A kiszállított csomagok átvétele a Vállalkozótól, azok kezelése és rászorulók számára történő
átadása az SZGYF munkatársának felelőssége.
4.7. Az átvételkor a csomagok tartalmára vonatkozóan szúrópróbaszerű ellenőrzést tart, az ellenőrzés
során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. Az ellenőrzés miatt megbontott csomagot jelölni
kell, és ellenőrzés után újra le kell zárni a kiosztás előtt.
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4.8. A Vállalkozó a csomagokat az SZGYF által meghatározott telephelyre szállítja rendszeresen,
megadott határidőre. A csomagok lerakását Vállalkozó végzi.
4.9. Az SZGYF gondoskodik az át nem vett csomagok következő osztásig történő tárolásáról.

5.

A Szolg{lat feladatai
5.1. Az SZGYF {ltal beszerzett élelmiszert tartalmazó csomagok {tad{s-{tvételi
elj{r{s{ban való közreműködés az SZGYF munkat{rsainak ir{nyít{sa mellett.
5.2. Az SZGYF felkérése alapján a jogosultsági lista szerint, az SZGYF által rendelkezésre bocsátott
értesítők személyes, vagy postai úton történő kézbesítéséről gondoskodik. Postai kiküldés esetén
a tértivevény nélküli kézbesítés is elfogadott. Az SZGYF a jogosulti listát és az értesítőket
legkésőbb a kiosztás napja előtt 5 munkanappal átadja a szolgálat részére.
5.3. Gondoskodik az oszt{sban közreműködő munkat{rs biztosít{s{ról. 1 kiosztási
napon legfeljebb 2 fő munkatárs közreműködését biztosítja a szolgálat.

6.

Élelmiszert tartalmazó csomagok kioszt{s{nak lebonyolít{sa, ellenőrzése és
dokument{l{sa

Az SZGYF munkat{rsa a Szolg{lat közreműködésével
6.1. Az oszt{skor {tveteti a csomagot a r{szorulókkal, a jogosults{g és a
személyazonoss{g igazol{s{t követően és elvégzi annak adminisztr{ciój{t.
6.2. A csomag {tvételére kiz{rólag a jogosult, a törvényes képviselője, vagy az {ltala
meghatalmazott személy jogosult.
6.3. A csomag r{szoruló {ltal történő {tvételét dokument{lni kell az SZGYF {ltal
biztosított formanyomtatv{ny cell{inak kitöltésével és az {tvevő al{ír{s{val.
6.4. Az oszt{s alatt elő{lló esetleges panaszokat, problém{kat ír{sban rögzíti, melyet
panaszkezelésre tov{bbít a projekt végrehajt{s{ban közreműködő munkat{rsak
részére.
6.5. Azon csomagok esetében, melyeket következő oszt{s kezdetéig nem vettek {t,
rögzíteni kell az {tvételt akad{lyozó okot, és a személy nevét.
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7.

Panaszkezelés/problémakezelés

A panaszkezelést/problémakezelést minden esetben a projekt végrehajtásában közreműködő SZGYF
munkatárs végzi.

8.

Kapcsolattart{s

A Felek a jelen Meg{llapod{s, valamint a t{mogat{si szerződés teljesítésének
időtartam{ra kapcsolattartókat, valamint közreműködőket jelölnek ki. Felek a
közreműködő személyek munkaköri leír{s{t kötelesek az együttműködési
meg{llapod{sban megjelölt feladatokkal kiegészíteni, azzal, hogy az együttműködés
ideje alatt a projekt teljesítésében közreműködők felelősek a projekt megvalósul{s{ért
felsorolt tevékenységek ell{t{s{ért.
Kapcsolattartó az SZGYF részéről:
Név, beoszt{s: Tak{cs Eszter
Telefonsz{m: 06-30-566-3939
E-mailcím: takacs.eszter@szgyf.gov.hu
Kapcsolattartó a Szolg{lat részéről:
Név, beoszt{s:
Telefonsz{m:
E-mailcím:

9.

A Meg{llapod{s hat{lya, módosít{sa, megszűnése
9.1. Jelen meg{llapod{s hat{rozott időre, 2017. m{jus 1.-2017. december 31. közötti
időtartalomra jön létre. A hat{rozott időtartalom lej{rt{val a meg{llapod{s
minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik.
9.2. Jelen meg{llapod{s a Preambulum{ban meghat{rozott t{mogat{si szerződés
elv{laszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sors{t. Ennek értelmében a
t{mogat{si szerződés megszűnése jelen Meg{llapod{s megszűnését vonja maga
ut{n.
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9.3. A Meg{llapod{s csak ír{sban, közös megegyezéssel módosítható.
9.4. Jelen meg{llapod{s al{ír{s napj{n lép hat{lyba azzal, hogy rendelkezései a jelen
meg{llapod{s 9.1. pontban megjelölt hat{rozott időtartalom alatt
alkalmazandóak.
10.

Z{ró rendelkezések
10.1 Jelen Meg{llapod{s 8 oldalon és 4 db eredeti péld{nyban készült.

10.2. Jelen Meg{llapod{sban nem
jogszab{lyok rendelkezései az ir{nyadók.

szab{lyozott

kérdésekben

a

vonatkozó

10.3. A Felek képviseletében al{író személyek kijelentik, hogy a Felek között
feltüntetettek szerint jogosultak képviseletre, tov{bb{ ennek alapj{n a jelen
meg{llapod{s megkötésére és al{ír{s{ra.
10.4. Jelen meg{llapod{shoz kapcsolódó jogvit{k esetére Felek az SZGYF székhelye
szerint illetékes bírós{g kiz{rólagos illetékességét kötik ki.
A Felek a Meg{llapod{st {tolvast{k, és közös értelmezés ut{n, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt al{írt{k.

..............................................
B{tori Zsolt
főigazgató
Szoci{lis és
Gyermekvédelmi
Főigazgatós{g

...........................................................
Dr Fülöp Erik
polg{rmester
Tiszavasv{ri V{ros
Önkorm{nyzata
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P.H.
Al{ír{s d{tuma:

P.H.
Al{ír{s d{tuma:

……………………………………….
név

……………………………

……………………………..
Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………
szervezet

………………………………..
Jogi ellenjegyzés:
P.H.
Al{ír{s d{tuma:

……………………………
Szakmai ellenjegyzés:

……………………………………….
Melléklet:
Feladatmegoszt{s
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Feladatmegoszt{s RSZTOP 1.1.1-16 1.szakasz
AZ SZGYF feladatai
A Szolg{lat feladatai
1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

A t{mogat{sban részesülő személyek körének
meghat{roz{sa a jogosults{gi kritériumok
figyelembe
vételével,
hivatalos
nyilv{ntart{sokban
szereplő
adatok
felhaszn{l{s{val.
Az élelmiszercsomagok megrendelése
A csomagok típus{t, a darabsz{mokat és a
sz{llít{si helyszíneket közli a V{llalkozóval.
A V{llalkozó {ltal készített sz{llít{si ütemterv
alapj{n a csomagok típus{t, a darabsz{mokat
és a kisz{llít{si időpontokat közli a
Szolg{lattal.
Az SZGYF munkat{rsa a csomagok V{llalkozó
{ltal
történő
{tad{sa
napj{nak
figyelembevételével kijelöli a csomagok
oszt{s{nak a helyét, időpontj{t, és arról
haladéktalanul t{jékoztatja a Szolg{latot.
A jogosults{gi lista alapj{n elkészíti és {tadja a
Szolg{lat sz{m{ra a r{szorulók sz{m{ra szóló
értesítő leveleket, amelyek tartalmazz{k az
{tvétel Szolg{lattal egyeztetett helyét és idejét.
A kisz{llított csomagokat az SZGYF veszi {t a
V{llalkozótól és az {tad{s-{tvétel sor{n
ellenőrzi a csomagok darabsz{m{t, típus{t.
Az {tvételkor a csomagok tartalm{ra
vonatkozóan szúrópróbaszerű ellenőrzést kell
tartani, az ellenőrzés sor{n tapasztaltakat
rögzíteni (jegyzőkönyvezni) kell.
A
kisz{llított
csomagok
{tvétele
a
V{llalkozótól, azok kezelése és r{szorulók
sz{m{ra
történő
{tad{sa
az
SZGYF
munkat{rs{nak felelőssége.
A panaszkezelést/problémakezelést minden
esetben
a
projekt
végrehajt{s{ban
közreműködő SZGYF munkat{rs végzi.

Az SZGYF felkérése alapj{n a jogosults{gi lista
szerint értesíti a csomagot kapó t{mogatottat az
{tvétel helyéről és idejéről.

Gondoskodik
az
oszt{sban
munkat{rs biztosít{s{ról.

közreműködő

Az SZGYF feladata a Szolg{lat közreműködésével
11
12
13
14
15

Az oszt{skor {tveteti a csomagot a r{szorulókkal, a jogosults{g és a személyazonoss{g igazol{s{t
követően és elvégzi annak adminisztr{ciój{t.
A csomag {tvételére kiz{rólag a jogosult törvényes képviselője, vagy az {ltala meghatalmazott
személy jogosult.
A csomag r{szoruló {ltal történő {tvételét dokument{lni kell az SZGYF {ltal biztosított
formanyomtatv{ny cell{inak kitöltésével és az {tvevő al{ír{s{val.
Az oszt{s alatt elő{lló esetleges panaszokat, problém{kat ír{sban rögzíti, melyet panaszkezelésre
tov{bbít a projekt végrehajt{s{ban közreműködő munkat{rsak részére.
Azon csomagok esetében, melyeket következő oszt{s kezdetéig nem vettek {t, rögzíteni kell az
{tvételt akad{lyozó okot, és a személy nevét.

12

Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 kódszámú pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az előterjesztésben a közbeszerzési eljárás eredményesként van meghatározva, illetve a
legjobb ajánlatot tevő pályázó már szerepel a határozat-tervezetben.
Hozzászólások:
Császár József Sándor képviselő:
Megkérdezte, hogy figyelembe lett-e véve az anyag minőség, hogy miből csinálják?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Természetesen a felhívásban is szerepel. Azért lettek ezek a cégek kiválasztva, mert olyan
gépészeti jellegű munkálatok elvégzésére kerül majd sor a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen, ami a magasépítéstől különbözik, és ezek olyan szakjellegű beruházások,
hogy azok a feladatokra, amelyekre kicsit specifikusabb előírások vonatkoznak.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő azzal, hogy név szerinti szavazás történik.
Bakné Répási Ágnes: IGEN
Balogh Sándor: IGEN
Császár József Sándor: IGEN
Dr. Fülöp Erik: IGEN
Dr. Rojkó László: IGEN
Kovácsné Nagy Julianna: IGEN
Munkácsi Mihály: IGEN
Ráduly Zsolt: IGEN
Sipos Ibolya: IGEN
Szabó Krisztián: IGEN
Szőke Zoltán: IGEN
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
108/2017. (V.18.) Kt. számú
határozata
A TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033
pályázattal kapcsolatos „A Tiszavasvári Kabay-konyha rekonstrukciója és
agrárlogisztikai pont kialakítása” tárgyban lefolytatott Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljárást - a Bírálóbizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve
- eredményessé nyilvánítja.
2. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi út 19/a.), a TÖMB 2002 Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Désány u. 16. 4/15.), az ELEKTRO-INVEST HUNGARY Kft.
(4220 Hajdúböszörmény, Dorogi út 63/6.), a PROMT 23 Kft. (4080 Hajdúnánás,
Böszörményi út 1.), és a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.)
ajánlatát érvényessé nyilvánítja
3. NYAK-ÉP Kft.-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére nettó 44.988.224,- Ft összegben.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket és
gondoskodjon az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdemény
megjelentetéséről.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-2.2.19-17 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kiegészítő és módosító javaslatként elmondta, hogy az előterjesztés keddi napon került
kiküldésre, viszont ez után merültek fel olyan körülmények, amely miatt alapvetően módosul
a határozat-tervezet. Mégpedig olyan értelemben, hogy nem Tiszavasvári Város
Önkormányzata, hanem a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tudja
benyújtani ezt a pályázatot. A kiírás értelmében a támogatást igénylők körében a beteg
szakellátási feladatot nyújtó szerv között szerepel a helyi önkormányzat is, illetve a
vállalkozás is, azonban egy olyan pontja volt a pályázati felhívásnak, ami alapján úgy
gondolták, hogy közfeladat járó-beteg ellátás kiszervezett szolgáltatásra a vállalkozás nem
nyújthat be kérelmet. A közreműködő szervezettől, illetve az EMMI-től kapott
állásfoglalásban azt közölték, hogy lényegében az adhatja be ezt a pályázatot, aki jelenleg
érvényes működési engedéllyel rendelkező szerv, ez pedig a Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.. Javasolta a határozat-tervezetet úgy módosítani, hogy ez egyúttal
alapítói határozatnak is minősül, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által
benyújtandó pályázatnak minősüljön, alapítóként dönt és jóváhagyja az eredeti témával és
címmel, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2291/15, 2291/29 és a
2291/32 és 2291/33 helyrajzi számon lévő ingatlanokon megvalósítandó beruházásra
rendelkezésre bocsátja. Azért van 4 helyrajzi szám, mert az Idősek Átmeneti Otthona, Orvosi
rendelő, illetve egy kazánház és a közterületen lévő parkolók négy különféle helyrajzi számon
találhatók. A 2. pont is módosul, a 264.297.982 Ft összköltségű 100%-os támogatás, melyhez
saját erőt nem biztosít az önkormányzat. Illetve 3. pontként nem a polgármester, hanem az
ügyvezető nyújtaná be a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hosszas előkészítő munkálatok során készült ez az előterjesztés illetve a pályázatíró
TISZATÉR Társulással is elég sokat egyeztettek ezzel kapcsolatban. Az utolsó pillanatban
derültek ki ezek a változások, illetve ezek az értelmezésbeli különbségek. Úgy gondolja, hogy
tekintettel arra, hogy a pályázat 100%-os támogatottságot jelent, tehát önerőt nem igényelne
az önkormányzat részéről. Majd a későbbiek során, ha már egy nyertes pályázatról lesz szó,
akkor ennek a megvalósítása során különböző engedélyeknek, illetve az 5 éves fenntartási
időszaknak teljes kitöltése lesz az, amelyre figyelnie kell az önkormányzatnak. Ez egy olyan
pluszfejlesztés, amivel a város gyarapodhat.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megjegyezte, hogy csak azt sérelmezi, hogy egy nappal a beadás előtt értesülnek a
pályázatról.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Először is megjegyezte, hogy a pályázati kiírást figyelték. Elsőnek megjelenik a társadalmi
egyeztetésről dokumentáció, arra készülnek, megpróbálják összerakni. A pályázatíró cégek
keresnek lehetőséget, és onnantól kezdve megy 100%-osan a munka. Ki kell menni előzetesen
azoknak a szakhatóságoknak, akik engedélyezik. Igyekeznek kiküldeni azokat a pályázatokat,
amiben dönteni kell a képviselő-testületnek. Megemlítené itt pl. a nagy értékű mezőgazdasági
gépek beszerzését, ahol várnak is plusz ötleteket. Igyekeznek arra odafigyelni, hogy
tájékoztatva legyen a képviselő-testület. Ez a pályázati kiírás is olyan, amiben annyira nem
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tud az önkormányzat mozogni, mert ez egy kötött szakfeladat a járó-beteg szakellátás
fejlesztése. Ami vagy itt történhet meg az önkormányzat mellett lévő ingatlanon, vagy az
előkészített anyag szerint a másik területen. Van egy tervező, aki megmondja, hogy mit lehet,
és mit nem lehet a szakhatósági előírások szerint.
Ráduly Zsolt képviselő:
Ezzel teljes mértékben egyet ért, viszont az, hogy ilyen tervei vannak az önkormányzatnak,
azt miért nem lehet közölni a képviselőkkel hamarabb? A pályázattal kapcsolatban
természetesen semmi gond nincs, meg fogja szavazni, mert szükség van rá.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
módosításokkal együtt, vagyis a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a
pályázó, a döntés egyben alapítói határozat is, kiegészül a megvalósítás helyrajzi számaival
és az ügyvezetőt hatalmazza fel a pályázat beadására.
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
109/2017. (V.18.) Kt. számú
határozata
(amely a 6/2017.(V.18.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.2.19-17 kódszámú
felhívására benyújtandó pályázatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Mint a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója úgy
dönt, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.2.19-17 kódszámú,
Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése című felhívására pályázatot nyújt be
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban” címmel a Tiszavasvári
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2291/15; 2291/29; 2291/32 és 2291/33 hrsz-ú
ingatlanokon megvalósítandó beruházás megvalósítása céljából.

2.

Jóváhagyja, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.2.19-17 kódszámú, Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése című felhívására pályázatot nyújtson be „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban” címmel.

3. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt 264.297.982 Ft összköltségű, 100%-os
támogatásttartalmú pályázathoz önkormányzati saját erőt nem biztosít.
4. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a pályázatot nyújtsa be az Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához.
Határidő: 2017. május 19.

Felelős: Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető
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Tárgy (4.np.):

Egyebek

Ráduly Zsolt képviselő:
Kérdésként felvetette, hogy a Szabolcs vezér és Hősök út padkáját tervezik-e a közeljövőben
megcsinálni? Eső után mindig ki van járva, mivel elég nagy forgalom van rajta. Következő
utakkal kapcsolatos kérdése, hogy járt a Petőfi úton, és az útszéli kátyúkat random módon, 5-8
cm-es betonnal öntik ki. Az azért készül, mert az egész út le lesz fedve, vagy maga ez csak a
kátyúzás?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszul elmondta, hogy jövőhét keddig kérték a kollegákat, hogy pontosan írják össze azokat
a területeket, ahol kátyúzási hibákat véltek felfedezni. Ezzel kapcsolatban még az útpadkának
a megerősítését, illetve a járdázással kapcsolatos egyéb munkálatok elvégzését is kérték.
Badics Ildikó jegyző:
Folyamatban van a képviselő-testület részére is a levél kiküldése ugyanezzel kapcsolatosan.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Jövő hét szerdáig ezeket felmérik, és utána tudják a munkálatokat megrendelni.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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