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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. május 19-én  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 135-140. 

rendelete:  

NAPIRENDEK 

 
1. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

lezárása  

 

2. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által benyújtandó ajánlatról a fizioterápiás 

feladatellátás érdekében kiírt közbeszerzési felhívásra 

 

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

feladatellátási szerződés megkötése 2022.06.01. napjától 

 

4. Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda pályázatainak műszaki tartalmi módosításáról  

 

5. Egyebek 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. május 19-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, Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:  dr. Rojkó László, Szabó Zsolt, Tamás Viktor 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, Arató Atilla köztisztviselő, Kovács Edina 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 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Javasolta a 2. napirendi pontot, az „Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” 

című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 4. közbeszerzési eljárásának 

megindításáról” levenni a napirendek közül. 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 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

135/2022. (V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. május 19. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 19. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

lezárása  

 

2. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által benyújtandó ajánlatról a fizioterápiás 

feladatellátás érdekében kiírt közbeszerzési felhívásra 

 

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

feladatellátási szerződés megkötése 2022.06.01. napjától 

 

4. Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda pályázatainak műszaki tartalmi módosításáról  

 

5. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a „Infrastrukturális fejlesztések Tiszavasváriban” 

című támogatásból megvalósuló, Út, padka, járda felújítása 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy meg van a nyertes kivitelező, aki elvégzi majd az utak felújítását, és 

megvalósíthatja az egyedi kormányzati támogatásból 46 útnak és padkának, járdának a 

felújítását. 

 

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 

Volosinóczki Béla képviselő: igen 
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

136/2022. (V.19.) Kt. számú  

határozata 

 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból 

megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás lezárásáról  

 

 

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. Megállapítom – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy az 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-

1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerinti támogatásból megvalósuló Út, padka, 

járdafelújítás tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a DYNAMIC ÚT 

Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

2. Megállapítom – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy az 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-

1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerinti támogatásból megvalósuló Út, padka, 

járdafelújítás tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányra 

tekintettel a nyertes Ajánlattevő a DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai 

u. 18.) nettó 552.257.837,- Ft + áfa összegű ajánlati árral. 

 

3. Megállapítom, hogy az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerinti 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járdafelújítás tárgyban lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményes. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy: 

-   a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket, 

-   a kivitelezéshez szükséges Vállalkozási szerződést írja alá 

- 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 (2.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által benyújtandó 

ajánlatról a fizioterápiás feladatellátás érdekében kiírt 

közbeszerzési felhívásra 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előző ülésén egy javaslattal élt, amit 

elfogadtak, és az Önkormányzat hozott egy határozatot, hogy közbeszerzési eljárást folytat le 

a fizikoterápiás feladatok ellátására. Úgy gondolja, hogy Tiszavasvári város érdeke az, hogy a 

legkedvezőbb ajánlatot kapja, és a legkedvezőbb feltételekkel valósuljon meg a feladat ellátás. 

Ebből kizárni senki nem szabad, a Tiva-Szolg Kft.-nek lehetősége van arra, hogy egy ilyen 

feladatot elláthasson.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta véleményét, hogy kitart mellette, amit előző bizottsági ülésen már megtárgyalta. 

Nem fogja támogatni ezt az előterjesztést. Rövidtávon az egyeztetések alapján kirajzolódott, 

hogy egy csökkentett szolgáltatást tud majd bevállalni a Tiva-Szolg, ami azt jelenti, hogy a 14 

helyett csak 4 szolgáltatást fog ellátni. Ez rövidtávon nem jelent előnyt a lakosságnak. Hosszú 

távon pedig ennek a szolgáltatásnak a strandon kell lennie.  

 

Volosinóvszki Béla képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Tiva-Szolg Kft. 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában van, akkor is 

pályázhat erre a feladatellátásra, és indulhat a közbeszerzésen. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Természetesen igen. A bizottság javaslata alapján írtak ki közbeszerzést.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Véleményes szerint, aki képviselői munkát lát el Tiszavasvári érdekeit kell szem előtt tartania. 

A Pénzügyi Bizottság javaslatára kiírásra került egy közbeszerzési eljárás, melynek lényege a 

versenyeztetés. Az fog nyerni, aki a legjobb ajánlatot teszi. Ha van lehetősége az 

önkormányzatnak saját cégen keresztül bármilyen olyan javaslattal élni, ami a jövőre nézve 

megoldást adhat, akkor miért ne tenné azt meg. Még nem is biztos, hogy a Tiva-Szolg Kft. 

fogja megtenni a nyertes ajánlatot.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Úgy gondolja, hogy mivel a Tiva-Szolg Kft. munkavállalója és mint képviselő is jelen van, 

információkkal fog rendelkezni, és tudni fog róla, hogy milyen közbeszerzést ad be a másik 

érintett, milyen áron, és innentől kezdve nincsen tisztességes versenyzés.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Ugyan ez a másik fél részéről is igaz. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Úgy gondolja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságon, ahol ez téma volt, hogy legyen egy 

közbeszerzési kiírás, az most megvalósult. Nem gondolja úgy, hogy az önkormányzat 

érdekeivel ellentétes lenne, hogyha egy nyílt versenyben bárki is próbálkozhatna.  
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Szőke Zoltán polgármester: 

Egyet ért dr. Kiss Krisztián képviselő úrral, hogy nyílt verseny kell. Tiszavasvári érdekét kell 

nézni, és semmi mást.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Hozzá fűzésként elmondta, hogy Tiszavasvári érdeke az is, hogy milyen szolgálatatást fog 

nyújtani, milyen mennyiségben, és milyen minőségben.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Lejárt egy szerződés. Innentől kezdve annak a szolgáltatónak, aki ellátta eddig a feladatot 

lehetősége van adni egy kedvező ajánlatot.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Véleménye szerint a napirendi pont nem erről szól. Majd mikor a nyílt közbeszerzésnek van 

egy eredményhirdetése, és ott meg kell vizsgálni a bíráló bizottságnak a beadott pályázatok 

tartalmát, illetve ár-érték arányát, és a jövőbeni hosszú és rövidtávú hatásait. Tehát most arról 

szól a napirendi pont, hogy megengedik a Tiva-Szolg Kft-nek, hogy pályázhasson.  

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Véleménye szerint, ha jogszerűen pályázhat a Tiva-Szolg Kft., akkor ne zárják ki. Mint azt 

jegyző asszony is mondta, hogy akár meg is bízhatta volna az önkormányzat ezeknek a 

feladatoknak az ellátásával, de levették a napirendről. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2022. (V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

(mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 6/2022. (V.19.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által benyújtandó ajánlatról a fizioterápiás feladatellátás 

érdekében kiírt közbeszerzési felhívásra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által 

benyújtandó ajánlatról a fizioterápiás feladatellátás érdekében kiírt közbeszerzési felhívásra 

című előterjesztést megtárgyalta és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:109.§-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Felkéri a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közbeszerzési felhívás 

alapján vizsgálja meg a fizioterápiás feladatok (gyógytorna és fizioterápia ellátása heti 

55 órában) Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által történő ellátásának lehetőségét.  
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2. Felhatalmazza a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit 

Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6., képviseli: dr. Groncsák Andrea 

ügyvezető) ajánlatot nyújtson be Tiszavasvári Város Önkormányzata ajánlatkérő által 

a Fizioterápiás feladatok ellátása tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési felhívásra. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen 

határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az 

egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító 

döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári I. számú gyermek háziorvosi körzet 

ellátása érdekében feladatellátási szerződés megkötése 2022.06.01. 

napjától 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

138/2022. (V.19.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 

szerződés megkötése 2022. 06.01. napjától 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

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

helyettesítéssel történő feladatellátását 2022. június 1. napjától Pappné dr. László 

Ibolya Ida egyéni vállalkozó házi gyermekorvos (4034 Debrecen, Veresegyházi T. 

utca 11., adószám: 65145456-1-29), a PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. 

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

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

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

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

 

2. A határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja Tiszavasvári Város 
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Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022.(II.14.) Kt. sz. határozata 1. 

mellékletében jóváhagyott helyettesítési feladat-ellátási szerződés 2022. május 31. 

napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

 

 

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

töltött lakosok házi gyermekorvosi egészségügyi alapellátását 2022. június 1. napjától 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi 

körzetet ellátó Pappné dr. László Ibolya Ida egyéni vállalkozó házi gyermekorvos 

(4034 Debrecen, Veresegyházi T. utca 11., adószám: 65145456-1-29), a 

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

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

ügyvezető) háziorvos dr. Jóna Gizella Angelika és Farkasné dr. Szabó Éva (4087 

Hajdúdorog, Iskola u. 2., adószám: 77302881-1-29) egyéni vállalkozó házi 

gyermekorvossal biztosítja a Tiszavasvári Város Önkormányzata részére kiadott 

működési engedélyben meghatározott rendelési időben. Az együttműködési 

megállapodást módosító okiratot jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

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

és a NEAK részére. 

 

     Határidő: azonnal                                 Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a Tiszavasvári I. számú gyermek háziorvosi körzet 

folyamatos ellátása érdekében a feladatellátást vállaló orvosokkal a szükséges 

egyeztetések lefolytatására és az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 

összeg erejéig a feladatellátással kapcsolatos szerződések aláírására, a hatóságok 

felé a szükséges bejelentések megtételére. 

 

Határidő: esedékességkor                                Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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138/2022. (V.19.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

HELYETTESÍTÉSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

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

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

 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 

u. 18/a, képviseli Fülöp Adrián polgármester) 

 

harmadrészről a 

Pappné dr. László Ibolya Ida egyéni vállalkozó házi gyermekorvos (szül.: Püspökladány, 

1963.06.22, an.: Molnár Terézia, székhelye: 4034 Debrecen, Veresegyházi T. utca 11., 

adószám: 65145456-1-29, nyilvántartási száma:46582), a 

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

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

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

száma: 58348) mint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos és  

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

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

nyilvántartási száma: 38328)    

(továbbiakban együttesen: háziorvosi szolgáltató) között az alulírott helyen és időben jelen 

szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

 

Előzmények 

 

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

Szorgalmatos Község Önkormányzata és a SVELIX Kft. helyettesítési feladatellátási 

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

számú házi gyermekorvosi körzet ellátását helyettesítés keretében dr. Sveda Brigitta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

látta el a körzetet. 2022. március 1. napjától Farkasné dr. Szabó Éva gyermekorvos vállalta a 

helyettesítést. 2022. június 1. napjától a körzet folyamatos, megszakítás nélküli ellátása 

érdekében szükséges további helyettesítő házi gyermekorvos bevonása.  

  

1.A szerződés tárgya 

 

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

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

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

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

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

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

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

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

életévét be nem töltött lakosok gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott 

jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. A háziorvosi 

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

önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben 

meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi 

szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel 

nyújtja.  

 

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

önkormányzati feladat biztosítása érdekében 2022. június 1. napjától megbízza Pappné dr. 

László Ibolya Ida, Farkasné dr. Szabó Éva, dr. Jóna Gizella Angelika háziorvosi szolgáltatót 

a házi gyermekorvosi alapellátási feladatok helyettesítéssel (praxisjoggal rendelkező házi 

gyermekorvos hiányában) történő ellátásával az 1.3. pontban meghatározott ellátási 

területre vonatkozóan. Háziorvosi szolgáltatók az 1.1. pontban meghatározott 

feladatellátásért egyetemleges kötelezettséget vállalnak.  

 

1.3.Háziorvosi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

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

körzet, valamint Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önálló 

háziorvosi tevékenység folytatására körzet meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 1. 

melléklete szerint meghatározott közigazgatási terület (A feladatellátási-szerződés 

függelékét képezi az ellátási terület pontos leírása) 

 

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

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

forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt 

ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 

vezethet. 

 

1.5. A háziorvosi alapellátás keretében háziorvosi szolgáltató személyes és folyamatos 

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

felismerése és gyógyítása, valamint egészségfejlesztés céljából. Háziorvosi szolgáltató 

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

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

programozható betegellátás keretében, előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, 

gondozását, ellátását.  

 

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

keretében a háziorvosi szolgáltató feladatkörébe tartozik különösen az egészséges 

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

állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy 

fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 

 

1.7. Háziorvosi szolgáltató háziorvosi tevékenységét érvényes engedély alapján végezheti. 

Háziorvosi szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy rendelkezik a feladat-
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ellátáshoz szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel és alkalmas a 

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

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

megfelelő fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

1.8.Háziorvosi szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott 

feladatot a jogszabályban előírt megfelelő végzettséggel és engedéllyel rendelkező ápoló 

foglalkoztatásával folytatja. Az ápoló munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos 

feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló a szakképzettségének megfelelő 

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

szerint. 

 

1.9. Háziorvosi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási 

szerződésben meghatározott rendelési idő betartását. Háziorvosi szolgáltató 

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

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

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

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

tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési 

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

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

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

idő szerint: 

 

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

Hétfő:  13:00-15:00 

Kedd: 9:30-11:30 

Szerda: 13:00-15:00 

Csütörtök: 9:30-11:30 

Péntek: 12:30-14:30 

 

Tanácsadás: szerdánként 12:00-13:00 

 

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

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

szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani. Az önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja a feladatellátáshoz szükséges rendelőt, valamint a rendelő 

alapfelszerelését tételes leltár alapján. A háziorvosi szolgáltatót használatában lévő 

rendelő és esetleges egyéb helyiségek üzemeltetési, fenntartási költségeivel kapcsolatban 

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

leltárjegyzékkel kerül átadásra háziorvosi szolgáltató részére. Az alapfelszerelések szakszerű 

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

minimumfeltételek pótlásért, karbantartásért, javításáért, felülvizsgálatáért háziorvosi 

szolgáltató felel. 

  

1.11. Háziorvosi szolgáltató tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladék - ideértve a 

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

melynek díját továbbszámlázza Háziorvosi szolgáltató felé. 

 

1.12. Háziorvosi szolgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, 

az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és megőrzésére, az 

adatok védelméről, valamint a betegek jogairól szóló rendelkezések maradéktalan betartására. 
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Háziorvosi szolgáltató kötelezettsége a finanszírozás alapjául szolgáló kimutatások, 

jelentések elszámolások készítése és azok NEAK felé határidőben történő továbbítása. 

 

2. Finanszírozási kérdések 

 

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

ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: 

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

költségvetéséből (önerő) biztosítja.  

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

azaz havi egymillióhatszázharmincezer forint összegű díjazásért látja el. A tevékenység 

Áfa mentes körbe tartozik. 

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

önkormányzat számlájára történő megérkezését követően Háziorvosi szolgáltató által – 8 

napos fizetési határidővel –kiállított számla alapján átutalással továbbítja. A 

finanszírozással összefüggő kérdéseket az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

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

szabályozza. 

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

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

kiállíthatja. Amennyiben adott hónapban osztott feladatellátás történik háziorvosi szolgáltatók 

egymás között kötelesek elszámolni a finanszírozási összeggel.  

 

3. Helyettesítés 

 

3.1. Háziorvosi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítéséről saját 

költségére köteles gondoskodni. Háziorvosi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos 

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

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

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

24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot. 

 

4. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések 

 

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

ellátásról a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint 

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

szolgáltató változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles 

az új háziorvos vagy az önkormányzat részére átadni. 

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

keletkezett és a folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és 

valamennyi adat átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével 

egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.  

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

meghatározott feladatellátás bármilyen okból történő megszűnése, megszűntetése esetén a 

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

önkormányzat vagy az önkormányzat döntése alapján kijelölt engedélyes egészségügyi 

szolgáltató részére. 

 

5. Ügyeletre vonatkozó kérdések 
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5.1. Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

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

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

ellátását külön szerződéses jogviszony keretében láttatja el.  

 

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

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

nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül megszüntethetik. Jelen 

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

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

a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. 

 

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

ha  

a) a háziorvosi szolgáltató jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit az 

önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan 

megszegi a jogszabályban foglalt működésre foglalt előírásokat, 

b) A háziorvosi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való 

jogosultságát bármely okból elveszti. 

 

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

szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt. 

 

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

megszüntethető. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

7.1. A működéssel kapcsolatban háziorvosi szolgáltató által harmadik személynek okozott 

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

szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és megfelelő fedezet nyújtó 

hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység 

szakmai felügyeletét az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendelet szerinti 

szakfelügyelők végzik. 

 

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

Ennek keretében a háziorvosi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges 

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

jogszabályokban foglaltak betartásával. 

 

7.3. Jelen helyettesítési feladatellátási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 

Jelen szerződés 2022. június 1. napján lép hatályba.  

 

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

módosítási javaslatok egymás felé csak papír alapú írásbeli formában hatályosak.  

 

7.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

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

és az egészségügyi ellátásra irányadó más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
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megfelelően alkalmazni.  

 

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

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták 

 

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

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

magukat a Nyíregyházi Járási Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

7.8. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2022. 

(V.19.) Kt. sz. határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

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

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

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

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

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

háziorvosi szolgáltatót, hogy jelen szerződésben rögzített adataikat a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése 

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

kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az 

adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig 

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

vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

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

jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján 

Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje. 

 

Tiszavasvári, 2022. ……………………..……. 

         

 ………………………………   ………………………………….. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Pappné dr. László Ibolya 

                   képviseletében                                                egyéni vállalkozó                             

                   Szőke Zoltán                                               házi gyermekorvos 

                   polgármester                                                                                                        

                                                                                                    

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

Szorgalmatos Község Önkormányzata                PALOTÁS MED Egészségügyi Kft. 

                képviseletében                                                        képviseletében 

    Fülöp Adrián polgármester                                     dr. Jóna Gizella Angelika orvos 

 

 

 

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

                                                      Farkasné dr. Szabó Éva 

                                                              egyéni vállalkozó 

                                                            házi gyermekorvos 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  138/2022. (V.19.)  Kt. sz. 

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

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

Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi ellátási körzet 

 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Akác utca 

2.  Alkotmány utca 

3.  Állomás utca 

4.  Árpád utca 

5.  Attila utca 

6.  Bartók Béla utca 

7.  Báthori utca 

8.  Batthyány utca 

9.  Bem utca 

10.  Bercsényi utca 

11.  Bereznai utca 

12.  Bessenyei utca 

13.  Bethlen utca 

14.  Csapó utca 

15.  Császár köz 

16.  Csillag utca 

17.  Csokonai utca 

18.  Damjanich utca 

19.  Dankó tanya 

20.  Deák Ferenc utca 

21.  Déryné utca 

22.  Dobó István utca 

23.  Dobó Katalin utca 

24.  Egyház köz 

25.  Egység utca 

26.  Eötvös utca 

27.  Esze Tamás utca 

28.  Fecske-köz köz 

29.  Frankel Leó utca 

30.  Hankó László utca 

31.  Gátőrház 

32.  Károli Gáspár utca 
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33.  Hajózsilip 

34.  Haladás utca 

35.  Dessewffy utca 

36.  Hunyadi utca 

37.  Iskola utca 

38.  Kabók Lajos utca 

39.  Kiss Ernő utca 

40.  Korondi Béla utca 

41.  Kőkút utca 

42.  Kodály Zoltán utca 

43.  Csontváry utca 

44.  Május 1. utca 

45.  Mák utca 

46.  Makarenkó utca 

47.  Mester utca 

48.  Mihálytelep 

49.  Mikszáth Kálmán 
utca 

50.  Móricz Zsigmond 
utca 

51.  Munka utca 

52.  Nagy Sándor utca 

53.  Nagybecskerek utca 

54.  Nyíl utca 

55.  Október 6. utca 

56.  Pálffy utca 

57.  Polgári út 

58.  Salétromkert 

59.  Géza fejedelem utca 

60.  Schönherz Zoltán 
utca 

61.  Sólyom utca 

62.  Szabolcska Mihály 
utca 

63.  Széchenyi utca 

64.  Szegfű utca 

65.  Szél utca 

66.  Szent István utca 

67.  Szilágyi utca 

68.  Szőlőskert 

69.  Szőnyi Tibor utca 
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70.  Temető utca 

71.  Szabó Magda utca 

72.  Tompa Mihály utca 

73.  Vásártér utca 

74.  Vasvári Pál utca 
páratlan 

75.  Víg utca 

76.  Víz utca 

77.  Wesselényi utca 

78.  Zrínyi utca 
 

 

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

foglaltak alapján a működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység végzése 

tekintetében Szorgalmatos község közigazgatási területe egy körzetet alkot. 

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

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

utca, Közép utca, Névtelen utca 
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138/2022. (V.19.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 

 

HELYETTESÍTÉSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

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

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

 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 

u. 18/a, képviseli Fülöp Adrián polgármester) 

 

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

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

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

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

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

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

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

kötelezettséggel rendelkező orvos és Farkasné dr. Szabó Éva egyéni vállalkozó házi 

gyermekorvos (szül.: Hajdúböszörmény, 1956. március 17., an.: Nagy Julianna, székhelye: 

4087, Hajdúdorog, Iskola u. 2. szám, nyilvántartási száma: 38328)   (továbbiakban: háziorvosi 

szolgáltató) között az alulírott helyen és időben jelen szerződésben meghatározott feltételek 

szerint. 

 

Előzmények 

2022. március 1. napjától Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022. 

(II.14.) Kt. számú határozata alapján feladatellátási szerződés megkötésére került sor, 

melynek megszüntetése indokolt a 2022. június 1. napjától a szerződő felek személyében 

bekövetkezett változás miatt új feladatellátási szerződés megkötésére kerül sor, emiatt 

szükséges a korábbi szerződés megszüntetése. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1. Szerződő Felek kinyilatkozzák, hogy közöttük 2022. február 25. napján kelt, Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022. (II.14.) Kt.sz. határozatával jóváhagyott, 

Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint Szorgalmatos Község 

közigazgatási területén a 19. életévét be nem töltött lakosok gyógyító-megelőző alapellátására 

területi ellátási kötelezettséggel megkötött helyettesítési feladatellátási szerződést közös 

megegyezéssel 2022. május 31. napjával megszüntetik. 

 

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

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

Szerződő Felek megállapodása alapján 2022. március 1.- 2022. május 31. közötti 

időtartamban Farkasné dr. Szabó Éva egyéni vállalkozó házi gyermekorvos vállalta az 1. 

pontban meghatározott feladatellátást.  

 

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

alapján térítésmentesen biztosította a feladatellátáshoz szükséges Tiszavasvári, Kossuth u. 4. 

szám alatti orvosi rendelőt. A háziorvosi szolgáltatót használatában lévő rendelő és esetleges 
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egyéb, a helyiségek üzemeltetési, fenntartási költségeivel kapcsolatban fizetési kötelezettség 

terheli.  

 

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

rendelő és egyéb helyiségek üzemeltetési és fenntartási költségeiről szóló számla 

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

Önkormányzata felé, ezért a 2022. március –április- május hónapokra vonatkozóan a 

rendelő és egyéb helyiségek üzemeltetési és fenntartási költségei még nem kerültek teljes 

körűen továbbszámlázásra háziorvosi szolgáltató, azaz Farkasné dr. Szabó Éva egyéni 

vállalkozó felé. 

 

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

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

üzemeltetési, fenntartási költségeit Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiállított számla 

alapján a helyettesítési feladatellátási szerződés 2022. május 31. napi megszűnését követően 

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

nincs. 

 

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

történő megszüntetését Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2022. 

(V.19.) Kt. sz. határozatával kezdeményezte és hagyta jóvá. 

 

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

helybenhagyólag aláírták. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. ………………. ……. 

 

 

 

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata                     SVELIX Kft. 

                   képviseletében                                            képviseletében                              

                   Szőke Zoltán                                             dr. Sveda Brigitta 

                   polgármester                                                     orvos                                                                              

                                                                       

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

Szorgalmatos Község Önkormányzata                PALOTÁS MED Egészségügyi  

                képviseletében                                                  Kft.  képviseletében 

    Fülöp Adrián polgármester                              dr. Jóna Gizella Angelika orvos 

 
                                        ………………………………………………………… 

                                       Farkasné dr. Szabó Éva 

                                           egyéni vállalkozó 

                                           házi gyermekorvos 
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138/2022. (V.19.) Kt. sz. határozat 3. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 

Módosító okirat 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

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

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

 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 

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

feltételek mellett: 

 

1. Előzmények 

 

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

alapján Szorgalmatos Község Önkormányzata önállóvá válásától kezdődően Tiszavasvári 

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

hogy Szorgalmatos község lakosai számára az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben 

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

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

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

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

területi ellátási kötelezettséggel rendelkező – házi gyermekorvos feladatellátási szerződését 

felmondta, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az egészségbiztosítás egészségügyi 

szolgáltatásaira megkötött finanszírozási szerződése 2020. december 31. napi hatállyal 

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

Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzetet sem az együttműködési megállapodás 

alapján ellátott Szorgalmatos község lakosait nem tudja ellátni.  

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

Szorgalmatos Község Önkormányzata és a SVELIX Kft. helyettesítési feladatellátási 

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

számú házi gyermekorvosi körzet ellátását helyettesítés keretében dr. Sveda Brigitta 

gyermekorvos fogja ellátni.  

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

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

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

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

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

2021. júliusától nem kíván a feladatellátásban részt venni. 

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

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

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

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

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

Gizella Angelika) látta el a körzet helyettesítését. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022.(II.14.) Kt. számú határozata 

lapaján 2022. március-április-május hónapokban Farkasné dr. Szabó Éva egyéni vállalkozó 

házi gyermekorvos látta el a körzet helyettesítését. 

A körzet folyamatos, megszakítás nélküli ellátása érdekében szükséges további helyettesítő 

házi gyermekorvos bevonása, így jelen együttműködési megállapodást módosító okiratban dr.  
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Jóna Gizella Angelika, Farkasné dr. Szabó Éva, valamint Pappné dr. László Ibolya  

gyermekorvos helyettesítő személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosként kerül 

nevesítésre, míg a SVELIX Kft. személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező gyermekorvos 

dr. Sveda Brigitta 2022. június 1. napjától nem lát el a helyettesítést a körzetben. 

 

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

testülete 112/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozatával elfogadott és 36/2022.(II.14.) Kt. számú 

határozatával módosított  Együttműködési Megállapodás II. Megállapodás tárgya pontját az 

alábbiak szerint: 

 

„II. Megállapodás tárgya 

 

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

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

házi gyermekorvosi alapellátásról.  

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

életévét be nem töltött lakosok egészségügyi alapellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata 

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

gyermekorvosokon keresztül biztosítja Tiszavasvári Város Önkormányzata részére kiadott 

működési engedélyben meghatározott rendelési időben: 

 

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

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

ügyvezető)  háziorvos dr. Jóna Gizella Angelika mint személyes ellátási 

kötelezettséggel  rendelkező házi gyermekorvos, 

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

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

- Pappné dr. László Ibolya Ida egyéni vállalkozó házi gyermekorvos (székhelye: 

4034 Debrecen, Veresegyházi T. utca 11., adószám: 65145456-1-29, nyilvántartási 

száma: 46582), 

 

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

részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 
 

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

 

5. Jelen módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2022. 

(V.19.) Kt. sz. határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Tiszavasvári, 2022. ……………….…. 

       

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata    Szorgalmatos Község Önkormányzata 

    képviseletében          képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester            Fülöp Adrián polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda pályázatainak műszaki 

tartalmi módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

139/2022. (V.19.) Kt. számú 

határozata 
 

Varázsceruza Óvoda BMÖFT/6-9/2021. Iratszámú Támogatói Okirat műszaki 

tartalmának módosítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

- Felkéri a polgármestert, hogy a módosítási igényt nyújtson be a Belügyminisztérium 

felé a következő tartalommal:  

 Épületgépészeti munkák és a Projektmenedzsment költségsorok teljes 

átcsoportosítása a Szakipari munkák költségsorra. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                    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 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

140/2022. (V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

Varázsceruza Óvoda TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 projektazonosító számú projekt 

műszaki tartalmának módosítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

- Felkéri a polgármestert, hogy a módosítási igényt nyújtson be a Magyar Államkincstár 

felé költségsorok módosítása nélkül, műszaki- szakmai tartalom vonatkozásában, az 

alábbiak szerint: 

 

  az eredeti tartalomból kikerülne a napelemes rendszer, akadálymentesítés és 

lapostető szigetelést  

 megvalósulna a homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, belső burkolat csere, 

villámvédelem, elektromos átalakítás, szaniterek cseréje, tisztasági festés, 

komplett gépészeti felújítás. 

 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (8.np.): Egyebek 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző rendkívüli ülésen Tamás Viktor képviselő úr 

vetette fel kérdésként a szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan, hogy milyen információk vannak. 

A tájékoztató leveleket ki is küldték a Képviselő-testületnek, amelyre meg is érkezett a 

válaszlevél. Ezt meg is fogja osztani az önkormányzat a honlapján és a közösségi oldalakon. 

A földi szúnyoggyérítés időpontja május 25. esti órákban lesz Tiszavasváriban, rossz idő 

esetében pedig a tartalék napokon, május 26-27-én. Ettől függetlenül a környező 

településekkel amennyiben szükséges felveszik a kapcsolatot. A másik információ, amit 

megosztana a jelenlévőkkel, hogy a hétvégén Öhönforgató verseny lesz, melyre nagyon sok 

szeretettel várnak mindenkit.  

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 


