TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2020. július 9-én
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI
NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 82-84.
rendelete: 17.

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról.
2. Előterjesztés Dr. Nyáguly-Csegezy István házi gyermekorvos felmondásáról.
3. Előterjesztés a 0358/155 és a 0358/172 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, továbbá
kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról.
4. Egyebek

Készítette: Ládi Zsanett
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2020. július 9-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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 és Tamás Viktor képviselők.

Távol maradt:

Császár József Sándor és Volosinóczki Béla képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós
Magdolna osztályvezető, Mezeiné Meleg Anita osztályvezető, Köblös Máté osztályvezetőhelyettes, Palló Tamás köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia a
Városi Kincstár vezetője.
Meghívottként távolt maradt: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető és Dr. NyágulyCsegezy István házi gyermekorvos.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
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.
Majd javasolta, hogy „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról
szóló pályázat benyújtásáról” szóló meghívóbeli 3. napirendi pont zárt ülés keretein belül
kerüljön megtárgyalásra. Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó
napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
Hozzászólások:
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megjegyezte, hogy nem tartja etikusnak az önkormányzat hozzáállását a képviselő-testületi
tagok felé, mivel az ülést megelőzően 24 órával kaptak értesítést arról, hogy lesz rendkívüli
testületi ülés. Majd megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy zárt ülés keretein belül kerül
megtárgyalásra a meghívóbeli 3. napirendi pont.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy a pályázati dokumentációhoz készült egy tervezői költségbecslés,
mely bárki számára ismeretes lenne, akkor a későbbiek során az árajánlatoknál vagy
közbeszerzésnél ezzel előnyt kovácsolhatna. A képviselő-testület ülése nyilvános, de
amennyiben a vagyonnal való gazdálkodás önkormányzati érdeket sért, akkor a képviselőtestület zárt ülést rendelhet el.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megkérdezte, hogy ez a tény röviddel az ülés előtt derült ki vagy a meghívó került rosszul
kiküldésre.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy a meghívóra polgármester bármikor tehet módosítási javaslatot.
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Szőke Zoltán polgármester:
Hangsúlyozta, hogy nem a meghívó került rosszul kiküldésre, hanem megfontolták a napirend
tárgyalását és figyelembe vették a különböző lehetőségeket. Az SZMSZ egyértelműen
szabályozza a rendkívüli testületi ülések összehívását. Majd elmondta, hogy minden
napirendet igyekeznek időben kiküldeni és a képviselők rendelkezésére bocsátani. Jelen
helyzetben vannak olyan napirendek és határidők, amiket be kell tartani és ezekre a rendkívüli
testületi ülés szabályait kell alkalmazni.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megjegyezte, hogy a meghívóbeli 4. napirendi pont címében a belterületbe vonással
kapcsolatban 2 helyrajzi szám került feltüntetésre, azonban már a határozat-tervezetben ennél
több került rögzítésre.
Kovács Edina köztisztviselő:
Megerősítette, hogy az előterjesztés címében valóban 2 helyrajzi szám került feltüntetésre,
melynek oka, hogy a meghívó időben kiküldésre kerüljön. Továbbá az előterjesztés
készítésekor még csak erről a két helyrajziszámról volt tudomásuk. Időközben a földmérő
egyeztetett a földhivatallal, ahol elmondták, hogy további két ingatlant szükséges belterületbe
vonni.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Megjegyezte, hogy az előterjesztés tartalma szerint értelmezendő és a döntésben szerepelnek
a helyrajzi számok. Majd elmondta, hogy a képviselő-testületi üléseken akár az összetett
pályázatokkal, akár más előterjesztésekkel kapcsolatban mindig megteszik a szükséges és
pontos kiegészítéseket, módosító javaslatokat a jogszabályoknak megfelelően.
Szőke Zoltán polgármester:
A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy az előterjesztés 3. oldalának lap tetején
egyértelműen leírásra került, hogy amikor 2016-ban ez a pályázat benyújtásra került, már
akkor ellentétes volt a felhívással, melynek oka, hogy az akkori városvezetés nem
foglalkozott azzal, hogy ezt pontosítsa és jelenleg az önkormányzat az, aki próbálja
helyrehozni ezeket, hogy a város fejlődjön.
Mivel további 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
82/2020. (VII.9.) Kt. számú
határozata
A 2020. július 9. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 9. napján megtartott
rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:
A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról.
2. Előterjesztés Dr. Nyáguly-Csegezy István házi gyermekorvos felmondásáról.
3. Előterjesztés a 0358/155 és a 0358/172 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, továbbá
kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról.
4. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
5. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló
pályázat benyújtásáról.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Köblös Máté osztályvezető-helyettes

2019.

évi

Hozzászólások:
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy a költségvetés módosítása elsősorban a
pályázati pénzekkel kapcsolatos.
Köblös Máté osztályvezető-helyettes:
Válaszul elmondta, hogy nagy részt ez befolyásolta a főösszeget.
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy az előterjesztés 2. oldalán feltüntetésre került, hogy az eredeti
költségvetési előirányzat 3.147.253.416 Ft volt, mely összeg 4.225.542.639 Ft-ra módosult,
mely a városba érkező nagyarányú támogatásoknak köszönhető. Majd elmondta, hogy a
nyertes pályázatokból már valósultak meg fejlesztések, és jelenleg is vannak folyamatban
lévő beruházások.
Mivel további 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 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló többszörösen
módosított 4/2019. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének
teljesítését
a)
3.345.215.538 Ft
költségvetési bevétellel
b)
2.761.261.614 Ft
költségvetési kiadással,
c)
d)

442.960.626 Ft
58.856.832 Ft

finanszírozási bevétellel
finanszírozási kiadással,

az 1., 2.1., és 2.2. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadja el.
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2.§. Az irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetésének teljesítését
a)
320.502.273 Ft
bevétellel
(önkormányzati finanszírozással együtt 1.784.863.973 Ft), és
b)
1.758.533.775 Ft
kiadással
a 7.1-7.6. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el.
3.§. Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetésének teljesítését
a)
3.467.673.891 Ft
bevétellel,
b)
2.529.368.805 Ft
kiadással, ebből
c)
1.464.361.700 Ft
intézmények részére folyósított önkormányzati
támogatással
d)
1.065.007.105 Ft
önkormányzati kiadással a 6. melléklet szerint fogadja el.
4.§. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
részletesen a következők szerint fogadja el.
(1)
Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.1, 3.2. és 4. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2)
Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását
az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3)
A költségvetési szervek maradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá,
illetve engedélyezi.
(4)
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 1. tájékoztató
táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5)
Az adósságállomány alakulását a 2. tájékoztató táblában foglaltak szerint fogadja el.
(6)
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató táblában, a
céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 4. tájékoztató táblában foglaltak
szerint fogadja el.
(7)
Az önkormányzat vagyonkimutatását az 5.1-5.4. tájékoztató táblák szerint hagyja
jóvá.
(8)
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulását a 2019. évben a 6. tájékoztató tábla
szerint fogadja el.
(9)
A pénzeszközök változásának levezetését a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(10)
A 2019. évi saját bevételei részletezését a 8. tájékoztató tábla szerint fogadja el.
(11)
A költségvetés 2018. és 2019. évi teljesítésének és 2019. évi módosított
előirányzatának bemutatását a 9. tájékoztató tábla szerint fogadja el.
(12)
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti
bontásban a 10. számú tájékoztató szerint fogadja el.
5.§. A képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a
költségvetési szervek vezetőit.
6.§. (1) E rendelet hatályba lép 2020. július 14-én.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) önkormányzati
rendelet.
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b) a Tiszavasvári Város Önkormányzata
többszörösen módosított 4/2013. ( II.
önkormányzati rendelet.
c) a Tiszavasvári Város Önkormányzata
többszörösen módosított 4/2014. ( II.
önkormányzati rendelet.
d) a Tiszavasvári Város Önkormányzata
többszörösen módosított 4/2015. ( II.
önkormányzati rendelet.
e) a Tiszavasvári Város Önkormányzata
többszörösen módosított 3/2016. ( II.
önkormányzati rendelet.
f) a Tiszavasvári Város Önkormányzata
többszörösen módosított 6/2017. ( II.
önkormányzati rendelet.
g) a Tiszavasvári Város Önkormányzata
többszörösen módosított 1/2018. ( II.
önkormányzati rendelet.

2013. évi költségvetéséről szóló
15.) rendelet végrehajtásáról szóló
2014. évi költségvetéséről szóló
24.) rendelet végrehajtásáról szóló
2015. évi költségvetéséről szóló
19.) rendelet végrehajtásáról szóló
2016. évi költségvetéséről szóló
18.) rendelet végrehajtásáról szóló
2017. évi költségvetéséről szóló
20.) rendelet végrehajtásáról szóló
2018. évi költségvetéséről szóló
20.) rendelet végrehajtásáról szóló

Tiszavasvári, 2020. július 09.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 13-án,
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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INDOKOLÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló
17/2020. (VII.13.) önkormányzati rendeletéhez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a
polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A
veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló
85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 63.
alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a
Képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30.
napon hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet
megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2019. évi kötelezettséggel terhelt
maradványok 2020. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1-3. §-hoz
Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési
adatait.
4. §-hoz
A rendelet mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást tartalmazza.
5. §-hoz
Szükséges a költségvetési szerveket tájékoztatni arról, hogy a zárszámadás elfogadásra került
és hogy a költségvetési maradványt a Képviselő-testület jóváhagyta.
6. §-hoz
E rendelet hatálybalépéséről, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet hatályon kívül
helyezéséről szól. Ezeken kívül jogszabályi dereguláció keretében felülvizsgálatra kerültek a
korábbi zárszámadási rendeletek, melynek következtében azok is hatályukat vesztik.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Dr. Nyáguly-Csegezy István házi gyermekorvos
felmondásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
A témával kapcsolatban megkérdezte, hogy van e valamilyen elképzelés arra vonatkozóan,
hogy 2020. szeptember 1. napjától 2021. január 10. napjáig, hogyan fog megoldódni a körzet
ellátása, hiszen Nyáguly doktor 2020. augusztus 31. napjáig tudja megoldani a helyettesítést.
Szőke Zoltán polgármester:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy az elmúlt időszakban folyamatos egyeztetéseket
folytattak doktor úrral, aki arról nyilatkozott, hogy 2020. szeptember 1. napjáig biztosítottnak
látja a helyettesítést. A megbeszéléseken elhangzott, hogy a 6 hónapos felmondási idő alatt
doktor úrnak kell a helyettesítésről gondoskodni. Majd elmondta, hogy egyeztetést folytattak
különböző szakhatóságokkal is a helyettesítés megoldásával kapcsolatban. A szerződésben
Dr. Bodnár Zoltán és Dr. Horai Károly háziorvosok kerültek megnevezésre. Mindezek után
elmondta, hogy az önkormányzat is keresi a lehetőségeket. Jelenleg is folynak az
egyeztetések, hogy új gyermekorvos lépjen a rendszerbe. Ezzel kapcsolatban már vannak
előre lépések, de erről csak később tud beszélni.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy 2020. szeptember 1-től ki fogja meghatározni, hogy a helyettesítés doktor
úr rendelési idejében vagy a helyettesítőnek a rendelési idejében fog történni.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
A helyettesítésről doktor úr gondoskodik.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Jelenleg is vannak helyettesítések, de nem a hatóság szabályozza, hanem ad-hoc jelleggel
történik. Véleménye szerint doktor úr helyettesítése nem úgy fog történni, mint az eddigiek
során.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
A határozat-tervezetben benne van a közös megegyezés lehetősége is. Reményei szerint nem
kell megvárni a 6 hónapos felmondási időt, hiszen az önkormányzat szeretne minél hamarabb
megállapodni egy orvossal.
Szőke Zoltán polgármester:
A témával kapcsolatban még elmondta, hogy a praxis ellátását 6 hónapig a jelenlegi házi
gyermekorvosnak kell ellátni és a hatóságokkal egyeztetni.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Elmondta, hogy az orvosok rendelési idejét a testület feladatellátási szerződésben határozta
meg. A helyettesítésről doktor úr gondoskodik.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy van e valamilyen határidő meghatározva, hogy a szeptember 1-ei
helyettesítés megoldódjon.
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Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszában elmondta, hogy doktor úrnak kell megoldania, mert különben szerződésszegést
követ el.
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy a megbeszéléseken erre felhívták doktor úr figyelmét.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a határozatból is látható, hogy a javaslat az, hogy
2020. szeptember 1. napját a képviselő-testület ne fogadja el., ha az önkormányzat szeretne
élni a 6 hónapos felmondási idővel. Amennyiben hamarabb érkezne házi gyermekorvos,
abban az esetben a jogviszony közös megegyezéssel megszüntethető, de addig amíg a
felmondási idő tart, a helyettesítésről a feladatellátónak gondoskodni kell. Amennyiben nem
gondoskodik, abban az esetben a hatásóág és a fenntartó is ellenőrizheti, mint szerződő fél,
azonban a jogszabálysértésnek meg vannak a megfelelő szankciói, hiszen a jogszabály
tartalmazza, hogy jogszabálysértés esetén, hogyan lehet visszavonni a praxisjogot, de nem ez
a szándék, hanem hogy a problémát normál keretek között megoldják.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Kérte, ha bármilyen előre lépés van az ügyben, azt minél hamarabb jelezzék a
háziorvosoknak, mert az alapellátás területén emiatt a körzet miatt nagy a felháborodás,
hiszen mindenki szeretné tudni, hogy szeptember 1-től, hogyan fog működni a praxis ellátása.
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy a tájékoztatás lehetőségével élni fognak, de azt tapasztalja, hogy az
orvosok között a kommunikáció nem a leghatékonyabb. Az önkormányzat próbál minden
olyan információt átadni és együttműködni, ami előrébb viszi az orvosi ellátást. Reményei
szerint a jövőben ezzel kapcsolatban javulás várható és összefogást fognak tapasztalni.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megjegyezte, hogy hiányolta az előterjesztésből azt a feladatellátási szerződést, amiben a fél
éves időtartam szerepel, ezért megkérdezte, hogy a testület kaphat e egy példányt a
szerződésből.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
A fél éves időtartam a jogszabályban szerepel nem a szerződésben. Tehát ezt jogszabály írja
elő, hiszen az önkormányzatnak kell megoldani az ellátást.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megkérdezte, hogy ettől el lehet e térni.
Szőke Zoltán polgármester:
Természetesen, azért foglalták az előterjesztésbe bele, hogy közös megegyezéssel
megszüntethető.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Tudomása szerint van olyan orvos, akinél nem fél év a felmondási idő, hanem 3 hónap.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Számára is ismeretes ez az információ, de azt is tudni kell, hogy néhány orvos ezeréves
szerződéssel rendelkezik és nem írták alá az új szerződéseket annak ellenére, hogy a
jogszabályok kötelező erővel bírnak a hatályos működtetésre. Emlékezete szerint velük is
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megegyeztek, hogy ha nehézségeik vannak a helyettesítéssel kapcsolatban, akkor
gondoskodnak a praxisjog eladásáról. A praxisjogot doktor úr nem tudta értékesíteni. Úgy
véli, hogy a közös megegyezésnek és a partneri együttműködésnek az a lényege, hogy az
önkormányzatnak is meg legyen a lehetősége, hogy a jogszabály adta keretek között orvost
találjon.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megkérdezte, hogy az önkormányzat keresi e az új orvost.
Szőke Zoltán polgármester:
Igen, vannak előre lépések is, de erről még nem tud nyilatkozni. Az önkormányzatnak is az az
érdeke, hogy a körzet minél hamarabb el legyen látva.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megjegyezte, hogy hozzá más információk jutottak el ezzel az üggyel kapcsolatban. A
méltányossági kérelemben is olvasható, hogy azt kéri a doktor úr, hogy 2020. szeptember 1től szűnjön meg a munkaviszonya és a praxisjogot térítésmentesen átadja az önkormányzat
részére, illetve a helyettesítéséről 2020. szeptember 1. napjáig tud gondoskodni. Megkérdezte,
hogy van e jogi lehetőség arra, hogy mentesítsék doktor urat a szerződésből fakadó
kötelezettségektől és valamilyen módon szeptember 1-től el tudjon menni nyugdíjba.
Szőke Zoltán polgármester:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület hoz egy döntést,
akkor onnantól kezdve a testület felelőssége annak a megoldása. Jelen esetben a szerződésben
álló partnernek jogszabályi kötelessége gondoskodni a helyettesítésről. Hangsúlyozta, hogy
ennek ellenére az önkormányzat azon dolgozik, hogy akár már augusztustól munkába tudjon
állni egy új gyermekorvos. Véleménye szerint ne éljenek a méltányosság lehetőségével, mert
a kialakult körülménnyel doktor úrnak is tisztában kellett lennie. Az önkormányzat már a
korábbi egyeztetések alkalmával is jelezte, hogy doktor úrnak kell a döntést meghozni, hogy
visszaadja e a praxist vagy értékesíti. Doktor úr első körben az értékesítés mellett döntött,
melyre nem jelentkezett senki, ezért döntött arról, hogy lemond a praxisról. Ezen döntését egy
kérelemben juttatta el az önkormányzat felé, melyet az önkormányzat nem kíván elfogadni,
hiszen ragaszkodik a 6 hónapos felmondási időhöz. Amennyiben sikerült egy
gyermekorvossal szerződést kötni, akkor közös megegyezéssel a jogviszony hamarabb
megszüntethető, mint 6 hónap, de az önkormányzat nem szeretné, hogy szeptembertől neki
kellene a helyettesítésről gondoskodni.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Elmondta, hogy jelenleg egy hatósági engedélyezési eljárás is folyamatban van. Erre is idő
kell. Úgy véli, hogy az önkormányzat nagyon méltányosan próbál eljárni azzal, hogy konkrét
személlyel, valamint az ÁNTSZ -el és az OEP-el is egyeztetéseket folytat az új személlyel és
a finanszírozással kapcsoltban.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megkérdezte, hogy ha az önkormányzaté lenne a praxis, akkor ő is tudna helyettesítőt
megbízni, amennyiben doktor úr nem tud megbízni senkit.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat azon dolgozik, hogy szeptember 1. napjától új házi
gyermekorvost találjon. Tehát van egy konkrét személy és azon dolgoznak, hogy hatósági
engedélyt szerezzen.
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Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy a doktor úrnak a szerződés szerint van két helyettesítője. A határozattervezetben is rögzítésre került, hogy benne van a lehetősége annak, hogy minél hamarabb,
akár már szeptember 1-el Nyáguly doktor úr nyugdíjba vonulhasson. Tehát ez nem zárja ki
képviselő úr javaslatát, de véleménye szerint az önkormányzat érdekeit is figyelembe kell
venni, mely nem tér el attól, amit doktor úrral megbeszéltek.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megjegyezte, hogy ez a körzetet Tiszavasvárinak az egyik legnehezebben ellátható és
kezelhető körzete, éppen ezért nehéz a helyettesítést megoldani, továbbá nehéz lesz olyan
orvost találni, aki akár tartós helyettesítőként vagy akár folyamatosan ellátná a praxist. Ezért
is tartják aggályosnak a szeptember 1-ei határidőt. Továbbá Nyáguly doktor egészségi
állapota nem most alakult ki. Tisztában kellett lennie a praxisjoggal és azzal, hogy van egy
feladatellátási szerződése, ami számára kötelezettségeket tartalmaz.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Elmondta, hogy a veszélyhelyzet idején polgármester úr is tett előre lépéseket, hogy a
helyettesítés megoldott legyen. Tehát a partneri hozzáállás meg van mindkét fél részéről a
jövő tekintetében. A mostani egyeztetések során is meg van az együttműködés, ezért
tartalmazza a javaslat a közös megegyezést.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megkérdezte, hogy van e elképzelés arról, hogy ha a képviselő-testület meghozza a döntést és
doktor úr még sem adja át a praxist.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy amennyiben nem adja át, abban az esetben 2021. januárig ellátja a
praxist és onnantól kezdve megkötik a megállapodást az új féllel. Az önkormányzat a doktor
úr érdekeit is szem előtt tartja amellett, hogy a felelősséget átvállalni nem javasolt.
Mivel további 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 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
83/2020. (VII.9.) Kt. számú
határozata
Dr. Nyáguly-Csegezy István házi gyermekorvos felmondásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Nyáguly-Csegezy István házi
gyermekorvos felmondásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja dr. Nyáguly-Csegezy István – mint a Tiszavasvári I. számú házi
gyermekorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel rendelkező –
házi gyermekorvos 2020. július 10. napi kezdő dátummal történő felmondását, a
határozat 1 melléklete szerinti kérelem alapján. A felmondási idő 6 hónap, így
Tiszavasvári Város Önkormányzata és dr. Nyáguly-Csegezy István háziorvos között
létrejött feladat-ellátási szerződés 2021. január 10. napján szűnik meg. A
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felmondási idő alatt dr. Nyáguly-Csegezy István köteles saját költségén
gondoskodni a helyettesítésről, az I. számú gyermekorvosi körzet folyamatos
ellátásáról.
2. Amennyiben 2021. január 10. napja előtt az I. számú házi gyermekorvosi körzet
ellátására megfelelő orvost jelentkezik, úgy – az 1. ponttól eltérően- Tiszavasvári
Város Önkormányzata és dr. Nyáguly-Csegezy István közötti feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel megszüntethető, a praxisjog mielőbbi folytatása
érdekében.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3. Tudomásul veszi dr. Nyáguly-Csegezy István a határozat 1. melléklete szerinti
nyilatkozatát, mely szerint a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi praxist nem
kívánja értékesíteni, és elfogadja, hogy a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi
praxisjogát térítésmentesen Tiszavasvári Város Önkormányzata részére átadja.
4. Felkéri a polgármestert tájékoztassa
- dr. Nyáguly-Csegezy Istvánt a képviselő-testület döntéséről
- az engedélyező szervet a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpontjáról
Határidő: 1.,3.,4. pont azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

5. Felkéri a polgármestert a közös megegyezés iránti szándékról előzetesen
nyilatkoztassa meg dr. Nyáguly-Csegezy István háziorvost a határozat 2. melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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A 83/2020.(VII.9.) Kt. számú határozat 1. melléklete
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A 83/2020. (VII.9.) Kt. számú határozat 2. melléklete
NYILATKOZAT
Alulírott dr. Nyáguly-Csegezy István (szül.: Kolozsvár, 1939. 08.20. an.: Zornik Rozália)
háziorvos a Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi praxissal kapcsolatban az alábbi
nyilatkozatot teszem:
1. Teljes körű együttműködési kötelezettséget vállalok Tiszavasvári Város
Önkormányzatával arra vonatkozóan, hogy a Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi praxis
mielőbb gyermekorvossal rendelkezzen.
2. Tudomásul veszem, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatával megkötött, a
Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés az
általam közölt 2020. július 10. napi kezdő dátummal történő felmondás következtében, a hat
hónapos felmondási idő figyelembevételével 2021. január 10. napján szűnik meg.
3. Amennyiben 2021. január 10. napja előtt az I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására
megfelelő orvos jelentkezik, úgy fenti időponttól eltérően hozzájárulok a feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a praxisjog mielőbbi folytatása
érdekében.

Egyidejűleg

tudomásul

megszűnésének időpontja a 2.

veszem,

hogy

a

feladat-ellátási

szerződés

pontban foglalt időponttól eltérően a közös

megegyezésben megjelölt korábbi időpont.
Tiszavasvári, 2020. július ….

Dr. Nyáguly-Csegezy István
Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi körzet
házi gyermekorvosa
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 0358/155 és a 0358/172 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonásáról, továbbá kiemelt fejlesztési területté történő
nyilvánításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy az önkormányzat 2019-ben értesült a „Zöld városközpont kialakítása
Tiszavasváriban” elnevezésű pályázat elnyeréséről, amelyre a Támogatói Okiratot 2019.
július 3. napján alá is írta. Majd elmondta, hogy a pályázaton belül több beruházás fog
megvalósulni. Többek között a Városi Piac lefedése, egy új műfüves focipálya, zöldfelület
rekonstrukció, egy új kiszolgáló épület, parkoló kialakítás, a Vágóhíd utcán járda, illetve
csapadékvízelvezetés, valamint a Találkozások Házában több felújítandó terület van, ami
ebbe belefér, illetve még a Fürdő soron már meglévő kerékpárút burkolata kerül felújításra. A
beruházások közül 2 helyszín külterületen helyezkedik el, két helyszín üdülőháza
üdülőterületen, amelyek a pályázati felhívással ellentétesek. A felhívásnak való megfelelés
érdekében szükséges a két külterületi ingatlant belterületbe vonni, illetve az üdülőházas
üdülőterületi övezetet valamilyen más vegyes terület vagy amit a pályázati felhívás megenged
abba az övezetbe átmódosítani. Mivel a pályázati felhívásnak való megfelelés az, hogy
belterületen legyen, illetve a pályázati felhívásban megtalálható övezetek valamelyikében
legyenek benne az ingatlanok. Ehhez szükséges a településrendezési eszközök módosítása,
amely a testület hatáskörébe tartozik. Így szükségessé fog válni településtervezési szerződést
kötni egy települési főépítésszel. A pályázat megvalósításához pedig indokolt az, hogy ezt egy
gyors véleményezési eljárással meg tudják valósítani, amire a kormányrendelet lehetőséget ad
azzal, hogy a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a területet a beruházás
megvalósítása érdekében. Továbbá a belterületbe vonással kapcsolatban a földhivatallal már
egyeztettek és a címben megjelölt 2 ingatlanon túl még két ingatlant is belterületbe kell vonni,
mert csak úgy tudják engedélyezni a belterületbe vonást. Ez ugyancsak egy önkormányzati
ingatlant érint, valamint egy magántulajdonban lévő ingatlant, ami az ős számára nem jár
semmilyen hátránnyal. A belterületbe vonáshoz szintén szükséges a képviselő-testület
hozzájárulása, mivel a földhivatali eljárás során szükséges becsatolni a belterületbe vonási
vázrajzzal együtt. Amennyiben a határozat elfogadásra kerül, akkor fel tudják venni a
kapcsolatot a földmérővel, aki elkészíti a megfelelő dokumentumokat. Tehát arról szól a
határozat-tervezet, hogy támogatja a képviselő-testület a 0358/172, a 0358/3 és a 6663 hrsz-ú
ingatlanoknak a településrendezési eszközökben történő módosítását. 2. pontban kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja a 0358/155, a 0358/172, a 0358/1, 0358/3 és a 6663 hrsz
ingatlant. 3. pontban előzetes hozzájárulását adja a képviselő-testület ahhoz, hogy ezek az
ingatlanok belterületbe legyenek vonva. 4. pontban pedig felkéri a polgármestert, hogy
készítse elő a megfelelő szerződéseket, valamint kezdje el a földmérővel felvenni a
kapcsolatot és rendelje meg ezt a dokumentációt. 5. pontban pedig felhatalmazza a
polgármestert, hogy az elkészített szerződéseket írja alá.
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:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2020. (VII.9.) Kt. számú
határozata
A 0358/155 és a 0358/172 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, továbbá kiemelt
fejlesztési területté történő nyilvánításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 0358/155 és a 0358/172 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonásáról, továbbá kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. Támogatja a 0358/172, 0358/3 és a 6663 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi üdülőházas
üdülőterületi övezetének módosítását a településszerkezeti terv és leírás, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelmények szerinti készítésével, továbbá
indokoltság esetén a településképi eszközök módosításával.
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján elhatározza, hogy a 0358/155, 0358/172,
0358/1, 0358/3 és a 6663 hrsz-ú ingatlanok területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja
a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázati beruházás
megvalósítása céljából.
3. Előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában
lévő 0358/155, 0358/172 és a 0358/3 hrsz-ú ingatlanok, az ESZTA-TOOLS Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő 0358/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe legyen vonva.
4. Felkéri a polgármestert, hogy
- készítse elő a településtervezővel és a főépítésszel kötendő szerződéseket
- rendelje meg a földmérőtől a belterületbe vonáshoz szükséges dokumentációk
elkészítését (vázrajzot, helyszínrajzot, stb.)
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkészített szerződéseket írja alá.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (4.np.): Egyebek
Hozzászólások:
Tamás Viktor képviselő:
Lakossági kérdés volt, hogy mikor kerül befejezésre az Iskola utca 2. szakasza.
Szőke Zoltán polgármester:
Válaszul elmondta, hogy a városban lévő útfelújítások a tavalyi évi egyedi kormányzati
döntésnek az eredményei. Az első ütem még a téli időszak előtt elkészült, a projekt 2. része
most fejeződik be. A felújítási munkálatokban benne volt bűdön a Nagy Sándor, Kiss Ernő és
az Eötvös utca, valamint a Széles és Keskeny utcák. Mindezek után elmondta, hogy a
sportcsarnokhoz vezető útszakaszon már rendezett úton lehet közlekedni. Majd elmondta azt
is, hogy a tegnapi nap folyamán a Bocskai és a Krúdy Gyula utca egy része is befejezésre
került, azonban a városban lévő útfelújítások jelen pillanatban véget érnek. Amennyiben a
jövőben a város további támogatást fog kapni, akkor rövid időn belül lehetőség lesz az Iskola
utca, Egyházköz és környéke, valamint a városnak más belvárosi részeinek felújítására is.
Tehát továbbra is dolgoznak azon, hogy a város útjai és járdái is felújításra kerüljenek.
Megjegyezte, hogy a Tiszavasvári járda felújítás alkalmával azzal szembesültek, hogy vannak
olyan járda szakaszok, melyek nem az önkormányzat, hanem a közút fenntartásába tartoznak,
mint például a Rossmann-Posta szakasz, régi Kabay Iskola-Rock Fm üzlet környékének
szakasza. Jelenleg ezekre pályázni nem tud az önkormányzat, mert az a pályázati lehetőség,
ami nyitva áll, az csak önkormányzati tulajdonú területek felújítását engedélyezi, de fel fogják
venni a kapcsolatot a közúttal, hogy ott is rendezett állapotok legyenek.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Elmondta, hogy tudomása szerint a Lippai és Lippai Kft., mint felperes számára
megállapításra került egy 12.427.000 forintos, illetve perköltség az önkormányzat kárára.
Ezzel kapcsolatban megkérdezte, mivel az ítélet jogerős és 15 napos határidő volt a
kifizetésre, hogy mi lett ennek az összegnek a sorsa.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy bírósági felülvizsgálat alatt van az ügy, így nem is szeretne a
részletekbe belemenni, de zárt ülés keretein belül válaszol a képviselői kérdésre.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Megkérdezte, hogy mikor lett kifizetve a 12 MFt.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Hangsúlyozta, hogy végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem van benyújtva.
Dr. Kiss Krisztián képviselő:
Véleménye szerint az, hogy kifizette e az önkormányzat a pénzt vagy sem az nyilvános ülésre
tartozik.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Megismételte, hogy a végrehajtás felfüggesztése miatt kérelem került benyújtásra, így nincs
kifizetve.
Szőke Zoltán polgármester:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy még azért nem került kifizetésre a szóban forgó
összeg, mert védik az önkormányzati vagyont, de a város és a képviselő-testület meg fogja
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kapni a megfelelő tájékoztatást a felelősök és következmények tisztázása kérdésében.
Végezetül elmondta, hogy bíznak a törvényhozásban és reméli, hogy erre a kifizetésre nem
fog sor kerülni.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Szőke Zoltán
polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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