
 1

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 
 
Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  
                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Balogh Sándor, Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros 
Lászlóné, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián, Szabó Zoltánné, Szőke Zoltán és 
Tündik András képviselők.   

 
Távol maradt:     - 
 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 
Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gombás Marianna Építési irodavezető, 
Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Dr. Köblös 
Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr, 
Szentmihályi András köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője, 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője, Szabó András a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári 
Üzemigazgatóság üzemigazgatója, László Zoltán műszaki menedzser, Gáll Antalné a 
Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője és Gáll Antal a Tiszavasvári 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. részéről.  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Csikós László Márk köztisztviselő, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde 
intézményvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Dr. Horai 
Károly háziorvos, Dr. Malinák Gyula háziorvos, Dr. Bodnár Zoltán háziorvos, Dr. Rojkó 
László háziorvos, Dr. Kodak István házi gyermekorvos, De. Mérnyi Ágnes házi 
gyermekorvos, Dr. Nyáguly István házi gyermekorvos, Dr. Fügedi Attila fogszakorvos, Dr. 
Kádár István háziorvos, Dr. Tolna Klára háziorvos, Dr. Sipos Erzsébet fogszakorvos, Dr. 
Juhász Erika fogszakorvos, Makra Zoltán a NYÍRREHAB-TEX Kft. ügyvezető igazgatója és 
Will Csaba a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. igazgatója.   
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 12 fő képviselő volt jelen. 
Először előterjesztői jogon kérte, hogy vegyék le napirendről „Szécsi Oszkár Tiszavasvári, 
Dózsa Gy. u. 23. sz. alatti lakos tiszavasvári 0301/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy 
részének vásárlására vonatkozó kérelméről ” szóló meghívóbeli 22. napirendi pontot. Ezt 
követően tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghívóbeli 8. napirendi pont 2. 
határozat-tervezete, mely Nácsáné Dr. Kalán Eszter, a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetője kinevezésének jóváhagyásáról szól, 
zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Majd kérte, hogy „Egyebek” között vegye fel a 
testület napirendjére „a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról” szóló előterjesztést. Ezt követően javasolta, hogy a 
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meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent vendégekre 
tekintettel elsőként a 11, Egyebek, 13, 19, 9, és 10. napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-
testület. Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok 
megtárgyalásának elfogadásáról.  
 
Hozzászólások: 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Megkérdezte, hogy mi indokolja azt a döntést, hogy a 8. napirendi pont 2. határozat-tervezetét 
zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Válaszul elmondta, hogy Nácsáné Dr. Kalán Eszter intézményvezető nem járult hozzá az 
előterjesztés nyílt ülés keretében történő tárgyaláshoz.   
 
A Képviselő–testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt 
sorrendjét. 
 
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben pluszként 
meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-
testület: 
 

1. Előterjesztés a gyári lakótelep víziközmű szolgáltatásának jövőbeli ellátásáról. 
 

2. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról.  

 
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018. évi stratégiai ellenőrzési 

tervéről, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési tervéről.  
 

4. Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről. 
 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához 
szükséges közbeszerzési eljárás eredményéről és a ROJKO-MED Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés ismételt meghosszabbításáról.  

 
6. Előterjesztés a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról.  

 
7. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.  

 
8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 

10. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
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11. Előterjesztés a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.05.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.  
 

12. Előterjesztés a szociális-, a gyermekjóléti ellátásokról szóló, valamint a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról a több segélyfajta összevont kategóriájaként meghatározásra kerülő 
önkormányzati segély bevezetése miatt.    

 
13. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének 
eldöntéséről. 

 
14. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2011-0006 kódszámú óvodafejlesztés pályázat 

eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 283/2013. 
(XI.14.) Kt. számú határozat módosításáról.  

 
15. Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről.  

 
16. Előterjesztés intézményvezetői megbízások módosításáról.  

 
17. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzat véleményéről az általános iskola 

felvételi körzethatáráról.  
 

18. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.  
 

19. Előterjesztés a Városi Kincstárral mezőgazdasági ingatlanokra kötött haszonkölcsön 
szerződés módosításáról.   

 
20. Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.  

 
21. Előterjesztés a NYÍRREHAB-TEX Kft. Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti 

önkormányzati ingatlanon lévő épületrész bérletére vonatkozó kérelméről.  
 

22. Előterjesztés utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos elvi állásfoglalásról.  
 

23. Egyebek 
 

 
ZÁRT ÜLÉS  

 
24. Előterjesztés Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 6651 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról.   
 

25. Nácsáné Dr. Kalán Eszter, a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ intézményvezetője kinevezésének jóváhagyásáról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a gyári lakótelep víziközmű szolgáltatásának jövőbeli 
ellátásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Köszöntötte László Zoltánt, az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. műszaki menedzserét, és 
Szabó Andrást a Hajúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
üzemigazgatóját. Majd elmondta, hogy törvényi változások miatt kerül erre a megoldásra sor. 
Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt, mint szolgáltató az új törvény elfogadása miatt nem 
szerepelhet az ivóvíz szolgáltatás kapcsán, tehát egyfajta kényszer szülte ezt a kötelezettséget. 
Várhatóan ezzel kapcsolatban a lakosság részéről lesznek majd negatív visszajelzések, hiszen 
kis mértékben emelkedni fog a gyári lakótelepen az ivóvíz szolgáltatás díjtétele, mivel csak 
egységes díjtételt lehet meghatározni a településre vonatkozóan.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

286/2013. (XI.28.) Kt. számú 
határozata 

 
A gyári lakótelep víziközmű szolgáltatásának jövőbeli ellátásáról 

 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 1.§ (1) bekezdés c) pontja és a 6.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Elfogadja az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nek a határozat 1.-3. mellékletei szerinti 
lakótelepi közművek Tiszavasvári Város Önkormányzata térítésmentes tulajdonba adására 
vonatkozó felajánlását. 
 
- A határozat 1. melléklete tartalmazza Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonába kerülő 
ivóvíz gerinc vezeték nyomvonalát.  
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- A határozat 2. melléklete tartalmazza Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonába kerülő 
szennyvíz csatorna nyomvonalát. 
- A határozat 3. melléklete tartalmazza Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonába kerülő 
csapadék gyűjtő csatorna vezeték nyomvonalát.  
 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a lakótelepi közművek Tiszavasvári Város Önkormányzata 
által történő tulajdonszerzéséhez szükséges megállapodást terjessze a testület elé. 
 
Határidő: 2013. december 31.    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a lakótelepi közműveknek Tiszavasvári Város 
Önkormányzata tulajdonba kerülését követően szükség szerint módosítsa az önkormányzat és 
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződést. 
 
Határidő: esedékességkor     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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286/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 
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286/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 
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286/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 3. melléklete 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A 2013. november 27.-i társulási ülésen megtárgyalásra került egy pontosítás átvezetése, 
mégpedig a Radnóti u. 1/B szám. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy az előterjesztésben 
szerepel-e a székhely.  
 
Szabó András a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári üzemigazgatója: 
Jelen előterjesztésben, mint ahogy a határozat-tervezet is tartalmazza a gyári lakótelepi 
vízműveknek az önkormányzat tulajdonába való kerülését követően szükséges módosítani az 
önkormányzat és a HBVSZ Zrt. közötti bérleti-üzemeltetési szerződést. Ezen módosítás során 
kerül a polgármester által is jelzett székhely pontosítására a szerződésben.  
 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
287/2013. (XI.28.) Kt. számú 

határozata 
 

A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának  
módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§ -95.§-ai, 107. §-a, 146. § (1) 
bekezdése alapján a „a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodása módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:  
 
1.) Elfogadja a határozat 1. mellékletében található társulási megállapodás módosítását és a 2. 
mellékletben található egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást. 
 
2.) Felkéri a polgármestert a döntésnek a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 
elnöke részére történő megküldésére. 
 
Határidő: 2013. december 19.                       Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                                                                   polgármester
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                                           1. számú melléklet a 287/2013. (XI.28.) Kt. számú határozathoz 
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         2.számú melléklet a 287/2013. (XI.28.) Kt. számú határozathoz 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018. évi 
stratégiai ellenőrzési tervéről, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési 
tervéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (4.np.): Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Gáll Antal a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részéről: 
Megköszönte a képviselő-testület eddigi támogatását, majd kérte a képviselők jövőbeli 
segítségét és támogatását a munkálatok elvégzéséhez. Felhívta a figyelmet arra vonatkozóan, 
hogy elsősorban közmunka program keretében várnak segítséget, így az Ifjúsági Tábor 
esetében a fásításhoz, parkosításhoz, illetve a piaci beruházás esetében az esővíz 
elvezetéséhez, mivel az csak részben van megoldva. Majd kérte a képviselő-testületet, hogy a 
nyertes pályázatok finanszírozásához nyújtsanak áthidaló anyagi támogatást. Majd elmondta, 
hogy időközben problémaként merül fel a faházak melegvíz ellátása, melyre a jövőben 
megoldást kellene találni, továbbá tekintettel arra, hogy a Strandfürdő Kft. nem 
önkormányzati üzemeltetésben van, ezért a tábor lakói részére történő kedvezményes 
belépőjegyek biztosításával kapcsolatosan is egyeztetni szükséges a Kft. üzemeltetőjével.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy az elhangzott észrevételekre igyekeznek minél hamarabb megoldást 
találni. A pályázatok megvalósításához a Városi Kincstár szakértelmét, illetve segítségét 
fogják tudni biztosítani. Reményei szerint a kincstár munkatársai nagy segítséget fognak 
nyújtani és ezáltal a munkálatok zökkenőmentesen fognak megvalósulni.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a szakközépiskolás gyerekeknek még az érettségi 
megszerzése előtt kötelező egy 50 órás közösségi munkának az elvégzése, ezért javasolta, 
hogy a nyári időszakban gondoljanak rájuk is, hiszen ők is nagy segítségükre lehetnek a tábori 
munkálatok elvégzésében. Véleménye szerint ez a felvetés megfontolandó, hiszen tudomása 
szerint az önkormányzatnak a gimnáziummal és a szakközépiskolával is van szerződése. 
Főként, amikor kézműves foglalkozások, esetleg takarítások vannak, akkor a gyerekeket 
aktívan be lehetne vonni. Úgy véli, hogy városi szinten meg kellene oldani azt, hogy a 
középiskolás gyerekek ne máshol, hanem saját városukba töltsék le az 50 órás önkéntes 
munkát.  
 
Gáll Antal a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részéről: 
Örömmel fogadta Balázsi Csilla képviselő javaslatát, majd megjegyezte, hogy szeretettel 
várják és fogadják a középiskolás gyermekeket.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint a képviselő felvetése támogatható és biztos, hogy a Közétkeztetési Kft. 
segítségére lesznek.  
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Tudomása szerint ebben az évben már az Ifjúsági Táborról nem fog a képviselő-testület 
tárgyalni, ezért megragadta az alkalmat, hogy a 2014. évi működéshez sok sikert, szerencsét, 
boldogságot és egészséget kívánjon.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Csatlakozott Kovácsné Nagy Julianna elismerő szavaihoz. Ugyanúgy, mint az idei évben 
hasonló teljesítményt kívánt a jövő évre is. Az előterjesztés nagyon hűen tükrözi azt a 
munkát, amelyet belefektettek. Úgy véli, hogy az idei évben nagyon sokan jártak az Ifjúsági 
Táborban, nagyon sok rendezvény volt. Azt látta, hogy hihetetlen volt az a tenni akarás és az a 
sok munka, amellyel az idei évben egy szép ifjúsági tábort tudott a Kft. megteremteni. 
Megköszönte az odaadó teljesítményt, továbbá köszönetet mondott még azért, hogy 
megörököltek egy olyan feladatot, amelyre nem a Kft. vállalkozott és a képviselő-testület 
kérését figyelembe véve ellátták a rájuk bízott feladatot. Tudomása szerint már többen 
jelezték, hogy jövőre is szeretnék a Kft. vendégszeretetét élvezni. Bízik abban, hogy jövőre 
még színvonalasabb és még látogatottabb ifjúsági tábort kaphat Tiszavasvári.  
 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
289/2013. (XI. 28.) Kt. számú  

határozata 
 

Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről 
  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. tiszavasvári Ifjúsági 
Tábor üzemeltetéséről szóló 2013. évi tájékoztatóját elfogadja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy  

 tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről, 
 folytasson egyeztetést a Strandfürdő üzemeltetőjével az Ifjúsági Táborban lévő 

faházak melegvíz ellátásával kapcsolatosan, 
 folytasson egyeztetést a Strandfürdő üzemeltetőjével az Ifjúsági Tábor lakói részére 

történő, kedvezményes belépőjegyek biztosításával kapcsolatosan.  
   
Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

  
Tel: 42/ 520 – 553; Fax: 42/ 520 – 550 

Web: www.etkeztetes-tv.hu                             e-mail: kozetkeztetes@tvasvari.hu 

  

B e s z á m o l ó  
 

A Tiszavasvári Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor 
2013. évi munkájáról 

  
  
2013. év munkájához a megelőző év tapasztalatával, egy minden tekintetben felszerelt, 
működőképes táborral láttunk hozzá. 
  
A szerzett tapasztalatok, ismeretében a Kft anyagi erőforrásainak figyelembe vételével 
végeztünk minimális mértékű beruházást és fejlesztést. 
 Klimatizáltuk a központi étkezde nagytermét, ezzel részben kinyújtottuk a tábori működés 
időbeni határait, illetve a nagy melegben elviselhetőbb környezeti hőmérsékletet tudtunk 
biztosítani a rendezvényeinkhez. 
  
A szaporodó családi, kisközösségi rendezvények, vendégétkeztetések színvonalának növelése 
érdekében 30 fős „rendezvényes” étkészletek – tányérok, poharak, tálaló eszközök – kerültek 
beszerzésre. Az elmúlt évben berendezett 96 fő részére biztosított szálláshely, ha nem is az 
egész szezonban, de esetenként szűknek tűnt már a tábor szervezésének időszakában is. Így a 
csak részben berendezett „hosszú faházat” 28 fő elszállásolására tettük alkalmassá. 
  
Így a jelenlegi szálláshelyek száma: 124 fő. 
  
A szabadtéri sportolási lehetőség bővítése érdekében vásároltunk egy asztali tenisz asztalt. 
  
Az időjárás kedvezőre fordulásával „a hagyományoknak megfelelően”  a Kft dolgozói 
valamennyien egy emberként, szabadidejük terhére, az egész tábor tavaszi nagytakarítását, 
fertőtlenítését, külső környezetének rendbe tételét elvégezték. 
  
Így vált lehetővé, hogy a tábor 2013. május 1.-én kinyitotta kapuit vendégeink előtt. 
 Innentől kezdve – néhány nap kivételével – 2013. szeptember 18.-ig folyamatosan fogadott 
táborlakókat, tábor használókat. 
  
Még ekkor sem volt vége a szezonnak, mert még alkalmanként 2013. október 18.-ig voltak 
rendezvények a tábor területén és kiszolgáló helyiségeiben. 
  
A 2012.évi munkánk erőfeszítései meghozták az eredményeiket, amely a táborhasználat iránti 
érdeklődés emelkedésében lett mérhető. 
 Több, mint háromszorosára emelkedett az előző  évihez viszonyítva az ez évben eltöltött 
vendégéjszakák, ezzel egyben a táborlakók létszáma. 
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Az ide látogatók bővülésével, lényegesen nőtt a nagyobb földrajzi 
távolságról érkező vendégek száma is (Budapest, Dunakeszi, Sárospatak, Kassa, Presov). 
 Fogadtunk világi beállítottságú, vallásos világnézetű, mozgássérült, értelmileg sérült emberek 
csoportját. 
  
Továbbra is nagy népszerűségnek örvend az úgynevezett napközis jellegű táboroztatás. 
  
Közel megduplázódott az ilyen formátumú táborlátogatók száma 2012 évhez képest. 
  
Volt itt óvodai erdei tábor, néptánc tábor, mazsorett tábor, úszó és kézilabda tábor, múzeumi 
tábor …stb. 
  
Közel 500 fő volt azok létszáma, akik a „hely varázsa” miatt családi, baráti, munkahelyi 
rendezvények lebonyolítására vették igénybe a tábort. 
  
A tábor működtetését - a táborozási időszakra vonatkozóan – a táborvezető, a 
közmunkaprogram keretében foglalkoztatott 2 fő 6 órás munkavállaló, valamint a 
megoldandó feladatok ismeretében, megfelelő számban átcsoportosított Kft dolgozók 
végezték, a résztvevők általános megelégedésére. 
  
A tábor bevétele a résztvevők számának növekedésével arányosan emelkedett, az elmúlt 
évinek több, mint duplájára. 
A részletes és pontos számszerű adatok alakulása a Kft 2013. évi beszámolójában lesznek 
kimutatva és elemezve. 
  
A tábor műszaki állapota korának megfelelő állagú. Folyamatosan biztosított a karbantartás, a 
felmerülő hibák gyors, szakszerű kijavítása. 
  
A táborozási szezon vége felé problémaként merült fel a faházak melegvíz ellátása. 
  
A fürdő üzemeltetője a tábor területén található  hőcserélőt kiiktatta, hivatkozva arra, hogy az 
azon átfolyó  víz akadályozza a fürdő megfelelő mennyiségű melegvíz ellátását. 
  
Javaslatuk szerint a rendszer tisztítása válik szükségessé. 
  
A táborlakók számának a növekedését jó és pozitív irányban befolyásolta a szomszédságában 
lévő strandfürdő folyamatos szépülése és fejlődése. 
  
Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy a látogatottság, irántunk való érdeklődés – tábor, 
fürdő – egymásra kölcsönhatást gyakorol.  
  
Ez évben kezdődő, és a jövő évre is áthúzódó látványos munka lesz a tábort érintő két 
megnyert uniós beruházás. 
Az egyik a konyhai eszközök fejlesztésre nyert pályázat, amely eszközök megrendelésre 
kerültek, beszerzéseik már folyamatban vannak. 
A másik, amely játszótér, vizes blokk, homokos több funkciós sportpályát foglal magába, a 
kivitelező kiválasztásának időszakát éli. 
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Ha visszakeressük a 2012. november 26.-án képviselő testület által tárgyalt beszámolóban 
meghatározott jövőre vonatkozó terveink és feladataink alatt megfogalmazottakat, akkor az 
alábbiakat állapíthatjuk meg tényszerűen: 

-     A tábor kihasználtságát minden igénybe vehető formában tovább kell fokozni. 
      Megvalósult 
 -    Újabb pénzeszközökből, esetleg pályázati forrásokból bővíteni kell a táboron belüli 

sportolási lehetőségek feltételeit. 
       Nyert pályázat van 
 -    Folyamatos karbantartással biztosítani a felépítmények állag megőrzését. 
        Biztosított folyamatosan 
 -    Anyagi lehetőségek függvényében, összhangban az igényekkel a hosszú faházban lévő 

9 szobát berendezni, lakhatóvá tenni. 
       Megvalósult 
 -    A továbbiakban is biztosítani és minden érdeklődő számára elérhetővé  tenni a 

szabadidő kulturált, hasznos eltöltését. 
Biztosítottak a lehetőségek 

  
  
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő Testület! 
   
A tábor zavartalan működéséhez az alábbiakban kérjük  támogatásukat, segítségüket: 
  

-     A pályázatok finanszírozásához – szükség esetén – nyújtsanak áthidaló anyagi 
támogatást. 

  
-     Az Önkormányzat és a fürdő üzemeltetői között létrejövő szerződésben szerepeljen 

megnyugtató módon és hosszú távon a faházak meleg víz ellátása. 
   

-     A fent említett szerződésben jusson érvényre, hogy a Közétkeztetési Nonprofit Kft, 
mint az Önkormányzat 100%-os tulajdonú  gazdasági társasága által üzemeltetett 
ifjúsági tábor lakói, kedvezményes fürdőhasználatra legyenek jogosultak.  

  
  
  
  
Tiszavasvári, 2013. november 19. 
  
  

Gáll Antalné s.k. 
     ügyvezető 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 
vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás 
eredményéről és a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel 
kötött megbízási szerződés ismételt meghosszabbításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 
nem szavazattal és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testület számára.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megjegyezte, hogy a Szociális és Humán Bizottsági ülésen már szóba került, hogy a 
közbeszerzési eljárásnál a szakmai kompetenciáról nem volt szó, ezért kérte Bundáné Badics 
Ildikó jegyzőt, hogy ismertette, melyek voltak azok a dolgok, amelyek az eredménytelenséget 
előidézték.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Válaszul elmondta, hogy a bizottsági ülésen valóban ő válaszolta meg a kérdést, azonban 
jelen vannak olyan szakemberek is, akik a Bíráló Bizottság tagjai voltak, így ők első kézből 
tudják ezeket az információkat. Tudomása szerint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén 
Girus András mondta el, hogy milyen problémák voltak, ami miatt azt javasolta a bizottság a 
képviselő-testületnek, ami az előterjesztésben is szerepel.  
 
Girus András osztályvezető: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a Bíráló Bizottsági ülésen a közbeszerzési szakértő 
ismertette a tagoknak a hiánypótlás alakulását, mely során azt láthatták, hogy a hiánypótlás 
során kért adatok nem minden esetben kerültek megválaszolásra. Tehát voltak olyan szakmai 
önéletrajzok, amelyekből hiányoztak azok az információk, amiket a közbeszerzési eljárás 
során kért a szakértő. Ezek viszonylag egyszerű dolgok voltak, mint például nem volt azonos 
a névhasználat, tehát másképp írta valaki a nevét és ilyen apróbb hiányosságok miatt az lett a 
megállapítás, hogy hiány pótoltatni kellett volna még egyszer, de már az első körben is 
szerepelt a hiánypótlás során az, hogy csak új hiányt lehetett volna pótolni, ezért született a 
bizottságnak az a javaslata, hogy nyilvánítsák az eljárást eredménytelenné.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Sajnálatosnak tartotta azt, hogy mint ebben az esetben is egy jó szakmai pályázat kerül 
benyújtásra, annak ellenére a közbeszerzési eljárás kapcsán apró dolgok miatt 
eredménytelenné kell nyilvánítani a kiírást. Elsősorban a résztvevő kollégák vagy orvosok 
figyelmetlensége és hanyagsága bűnös ebben a dologban, hiszen vagy a bélyegző hiányzott, 
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mert nem pecsételték le a szakmai önéletrajzot, illetve nem az a bejegyzett név került az 
önéletrajz végén aláírásra. Azonban úgy véli, hogy ezek az apróságok szakmailag nem 
változtatnak a beadott pályázat színvonalán, viszont a kiírásban szereplő formai alaki 
követelményeknek nem felel meg, és ezért kell eredménytelenné nyilvánítani. Reméli, hogy 
legközelebb alaposabbak lesznek az ügyeletben részvevő kollégák és egészségügyi dolgozók, 
mivel Dr. Rojkó László sok munkát és energiát fektetett az ügyeletbe és a pályázat 
összerakásába, ezért reméli, hogy a jövőben a kollégák is hasonlóan sok munkát és figyelmet 
fognak fordítani annak érdekében, hogy legközelebb már érvényes legyen a pályázati anyag.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Emlékeztette a képviselőket, hogy a testület legutóbbi ülésén szó volt az ügyelet működéséről, 
melyre csak részben kapott a testület választ.  Emlékezete szerint a legutóbbi rendkívüli 
testületi ülésen levételre került a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztés, ezért 
az ügyelettel kapcsolatban nem hozott a testület határozatot. 2013. november 13-án egy 
írásbeli kérelemmel fordult a TISZEK új intézményvezetőjéhez, a ROJKÓ-MED Kft, és Dr. 
Rojkó László, mint háziorvos pénzügyi teljesítésével kapcsolatban, mert olyan információi 
vannak, hogy az ügyelet ezen a területen sem működik olyan módon, hogy az elfogadható 
lenne. Elmondta, hogy Dr. Rojkó László korábban elfogadott és aláírt egy szerződést az 
orvosi ügyelet ellátására, amely jogokat, kötelezettségeket is tartalmazott. Visszatérve az 
intézményvezetőhöz intézett leveléhez, személyesen kézhez kapta az orvosi ügyelettel 
kapcsolatos pénzügyi kimutatást. Véleménye szerint komoly kérdéseket vet fel Dr. Rojkó 
László hozzáállásával kapcsolatban, ezért megkérdezte, hogy erről a képviselő-testület miért 
nem tudott, továbbá ha tudtak erről, akkor miért nem intézkedtek. Egészen pontosan arról van 
szó, hogy 2012. augusztus óta több havi számlafizetési kötelezettsége van a doktor úrnak, 
melyből gyakorlatilag teljesítette az első három hónapot, és azóta nem fizetett. Továbbá 
ugyanez a probléma a háziorvosi rendelőjével kapcsolatban, hogy ott is a végösszeg a 300.000 
forint hiányosságot meghaladja. Innentől kezdve számára kérdés az, hogy mennyire gondolja 
komolyan Dr. Rojkó László az orvosi ügyelet jövőbeli működtetését Tiszavasváriban, 
valamint mi az oka annak, hogy a pénzügyi hiányosságról a testület nem értesült.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Emlékezete szerint Szőke Zoltán képviselő szokta boncolgatni azt, hogy „ki a felelős” az 
ügyben. Emlékezete szerint 2012. augusztustól kezdődően 2013. november 4-ig Makkai 
Jánosné volt az intézményvezető, ezért csodálkozott azon, hogy nem tudott a képviselő 
ezekről a dolgokról. Javasolta, hogy közvetlenül a volt intézményvezetőt kérdezze meg és 
vonja felelősségre a problémával kapcsolatban. Úgy véli, hogy annak az intézményvezetőnek 
kellett volna tájékoztatni a képviselő-testületet, akit a képviselő is ismer személyesen, vagyis 
Makai Jánosnénak. Így megpróbálják a felelősségre vonás mikéntjét majd az ő személye 
irányába érvényesíteni.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Ez a probléma valóban azóta fennáll, amióta Dr. Rojkó László megkötötte a szerződést. 
Ahogy Szőke Zoltán képviselő is említette, három tétel csak részben van kiegyenlítve és van 
olyan, amelyik egyáltalán nincs, mivel a doktor úr könyvelője azt kérte, hogy tételes 
számlákat nyújtson be, tehát tételesen kimutatva, hogy mennyit fogyasztott óraállás szerint. 
Korábban többször is próbálkozott Girincsi Sándorral, a TISZEK pénzügyi vezetőjével 
megbeszélni, hogy tételesen kimutatva adják ki a számlát, mert neki is csak úgy tudják 
elszámolni. Azonban azokat a számlákat, amelyeket így kap meg, azokat rendezte. 
Amennyiben a többi számlát fogyasztás szerint tételesen kimutatva megkapja, akkor azonnal 
fizeti, amivel tartozik. Többször járt Girincsi Sándornál, de mivel nem sikerült ezt a 
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problémát megoldani, így Rojkó doktor őt is megkérte, hogy legyen a segítségére és próbálják 
meg ezt elintézni, de azóta sem történt változás. Doktor úr akkor is hangsúlyozta, hogy amint 
megkapja a tételes számlákat azonnal rendezi a hátralékát.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megjegyezte, hogy a mondanivalója nem szorosan ehhez a napirendhez kapcsolódik, hanem 
inkább a háziorvosokkal kötött szerződésekre, de amikor még az előterjesztést előkészítették, 
akkor ő azt kérte a munkatársaktól, hogy mindenkinek a szerződésébe tételesen írják bele azt, 
hogy min alapszik az a számítási mód, ami alapján a gáz, a villany, a víz és egyéb 
szolgáltatóknak a számláját kell fizetni. Ekkor kértek egy kimutatást a TISZEK intézménytől, 
melyet meg is kaptak, de ebben az állapotában számukra átláthatatlan volt, mivel 
mindenkinek más és más összegek voltak meghatározva. Tehát ilyen szempontból nem 
lehetett egységesíteni, mert valaki átalányt fizet a gázba, aztán valaki csak a téli időszakba, 
tehát mindenkinél más és más. Tudomása szerint minden orvosnak más és más nagyságú a 
rendelője és mindenkire más egység esik a folyosórészből stb. Mivel évek óta visszatérő 
probléma, ezért kértek egy másik kimutatást is, hogy hogyan áll a közüzemi díjak fizetése, 
ugyanis az orvosok nagy része kritikával illeti az elszámolás módját, valamint sokallják azt, 
hogy 1-1 rendelőre 30. 000 forint nagyságú gázszámlát kell havonta fizetni, melyből már egy 
családi házat is lehetne fűteni. De ekkor beszéltek arról, hogy az épület adottságából adódik 
ez, hiszen elavult a rendszer, továbbá a nyílászárókkal is voltak problémák. Tehát valószínű, 
hogy azt senki sem kérdőjelezhette meg, hogy annak az épületnek annyi-e a vízdíj, villany 
vagy gázszámlája, mert az egy adott és a fogyasztást tükrözi. Tehát emiatt ezt nem tudták 
beleírni a szerződésbe. Ha valaki a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor annak meg van 
az útja módja, hogyan kell behajtani. Tehát egy kibocsátott számlát lehet vitatni, de 
megegyezésre kell jutni, hogy kinek volt igaza. Ha már a bizonyítási időszak elmúlt, akkor azt 
ügyvédi felszólításra polgári peres útra lehet terelni vagy a kötelezett kérésére részletfizetést 
lehet érvényesíteni, ha valaki nem tesz a kötelezettségének eleget. Majd elmondta, hogy 
kaptak egy kimutatást, melyből az derült ki, hogy a központi orvosi rendelőben van egy orvos, 
aki még soha nem fizetett közüzemi díjat. Úgy véli, hogy ezzel kapcsolatban nem történtek 
behajtási vagy végrehajtási intézkedések. Visszatérve az ügyelet közbeszerzésének 
eredményére, a közbeszerzésnél mindig szerepel egy olyan szabály, hogy az a személy nem 
vehet részt a közbeszerzésben, akinek köztartozása van, de ebben az esetben ez nem 
számítható köztartozásnak, hiszen köztartozásnak számít az adó a társadalombiztosítási 
járulékok, a központi és a helyi adó, tehát kizáró okként ez nem merülhet fel. Végezetül 
elmondta, hogy ez a probléma ráirányítja a figyelmüket, hogy még mélyrehatóbban kell a 
központi orvosi rendelő adottságaival, épületével és az ott felmerülő számlák megosztásával 
kapcsolatban a testületnek és az érintett intézménynek foglakozni.  
 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
A témával kapcsolatban röviden elmondta, hogy Dr. Rojkó Lászlóval, amikor a megbeszélés 
volt, akkor minden számla átadásra került, de nem maga a számla a lényeg, mert az 
elszámolási módszer más, amit el is mondtak a doktor úrnak. Tehát nem a számla alapján van 
kiszámolva, hogy hány százaléka érinti őt, hanem Simon Miklós energetikus által elkészített 
anyag alapján van megállapítva minden orvosi rendelőben, hogy mennyi a fogyasztás. 
Elmondta, hogy jelenleg is a szakértői véleményt veszik alapul, mely azóta nem került 
változtatása. Ez nem úgy van kiszámolva, hogy a számlákból hány százalékot fizet, hanem az 
energetikai módszerekkel, számításokkal ki van számolva, hogy az adott rendelőnek mennyi a 
fogyasztása. Ez alapján történik a számlázás. Hangsúlyozta, hogy bármikor bármilyen számlát 
a doktor úr rendelkezésére bocsátanak, mint, ahogy korábban is a rendelkezésére bocsátották 
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a számlákat. Azóta nem is történt ebben az ügyben változás, de akkor átbeszélték a problémát 
és a rendelkezésére is bocsátották.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megkérdezte, hogy a jelenlegi számítási mód alapján egy-egy rendelőre vonatkozóan 
kiszámított költség, köszönő viszonyban van-e a költség számlával.  
 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
Tudomása szerint igen.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Tehát nem több attól.  
 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
Nem. Emlékezete szerint 2011-ben volt utoljára ez az energetikai megállapítás és azóta nem 
változott.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy akkor, amikor Dr. Rojkó Lászlóval voltak a Szociális 
Otthonba, megkérdezte, hogy mi történik átalány fizetés esetén, ha szeptember közepétől 
május közepéig tartó hosszú tél van. Véleménye szerint ezen a problémán valamilyen módon 
változtatni kellene, hiszen kiderült, hogy ez az önkormányzat költségeit növeli, és igazából 
nem az önkormányzat használja azt az energiát. Tehát aki ott dolgozik, annak kellene 
felülvizsgálni a nevezett problémát.   
 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
Elmondta még, hogy Simon Miklós energetikussal tárgyaltak ebben az ügyben és az ő 
meglátása szerint a jelenlegi számítás még mindig helytálló. Azonban ha az önkormányzat azt 
kéri, hogy vizsgálják felül, akkor felül fogják vizsgálni, de célszerűbb lenne egy százalékos 
számolást végezni, hogy a számlának hány százaléka lesz az orvosok által fizetendő összeg és 
ugyanúgy oda rakják mellé a számlát, de mindenképpen az energetikus szakértői véleménye 
alapján történik.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Valóban ez a probléma nem megnyugtató doktor úr számára sem, hiszen ha megkap egy 
számlát, akkor azon nincs rajta, hogy pontosan mennyi volt az ő fogyasztása. Tehát mégis 
csak alá kellene támasztani, hiszen minden ember tudja magáról, aki tagjai egy társasháznak 
vagy egy lakóközösségnek, hogy amennyiben van egy 100.000 forintos számla, akkor nem 
elégszik meg senki sem azzal, hogy valaki 50000 forintot, a másik pedig 30.000 forintot fizet, 
hiszen az nincs alátámasztva semmivel. Úgy véli, hogy ezt a problémát mindenképpen egy 
szakember bevonásával megnyugtatóan rendezni kell. 
 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
Amikor a doktor úr átvette az ügyeletet, akkor tudta, hogy ez így működik, de természetesen 
lehet változtatni a megállapítás módján, viszont az a számítási módszer, ami eddig volt, azt is 
lehetett megfelelően alkalmazni.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Igen, de ez a probléma már 2012-től húzódik és az óta, ha van kifogás és emiatt nem történik 
fizetés, akkor ezt már kellett volna orvosolni.  
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Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
Természetesen átbeszélik Simon Miklóssal a felvetett problémát. 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Kíváncsi volt, hogy Girincsi Sándor milyen információkat oszt meg a képviselő-testülettel, de 
több mindenre kapott választ, még olyat is elmondott, amit ő is jelezhetett volna. 
Megjegyezte, hogy neki is tudomása volt arról, hogy korábban történt egyeztetés Sipos Ibolya 
alpolgármesterrel és Dr. Rojkó Lászlóval ebben a kérdésben. Majd elmondta, hogy minden 
érintettel, aki megkapta a számlaösszeget tudatva lett, hogy energetikus szakértő által lett 
megállapítva a fizetendő összeg. Megjegyezte, hogy amikor a doktor úr pályázott arra, hogy 
az ügyeletet szeretné működtetni, akkor tájékoztatva lett mindenről, ezekkel a feltételekkel 
fogadta el a szerződést és ennek ellenére néhány hónap elteltével nem fizet. Úgy véli, hogy a 
szerződésben ő vállalt valamit, tehát van fizetési kötelezettsége. Ha ő úgy látja, hogy az 
energia felhasználással és az energiával probléma van, akkor állítson szembe egy másik 
szakértői véleményt a jelenlegivel. Azonban az nem elfogadható, hogy egyáltalán nem fizet. 
Megállapítása szerint az intézménybe azóta nem folyt be ez a bevétel, mely nem kevés kiesét 
jelent, hiszen közel 800.000 forintról beszélnek úgy, hogy közben a doktor úr több százezer 
forintot kap az ügyelet működtetésére, de most nem tud pontos összeget mondani.   
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint ez csúsztatás, mert Dr. Rojkó László sokkal kedvezőbben látja el, mint 
azelőtt, mielőtt vállalkozásba vette volna ki valaki.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Finanszírozási pénzeket kapnak, és ő ezt azon időszak óta nem fizeti.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Valószínű, hogy nem tudta az intézmény kompenzálni, mert az OEP finanszírozást 
közvetlenül kapja az ügyelet működtetője, az önkormányzati kiegészítő támogatást pedig az 
önkormányzattól kapja és így nem lehet kompenzálni A TISZEK-nél felmerült ehhez hasonló 
kieséseket.   
 
Szőke Zoltán képviselő: 
A támogatásból a kiszámlázott összeget nem lehet levonni, amit ő nem fizetett meg.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Nem lehetett beszámítani.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Ettől függetlenül úgy véli, hogy a szerződésben foglaltakat mindenképpen érvényesíteni kell. 
Azt, hogy az önkormányzat vagy az intézmény teszi meg, azt nem tudja, de komoly összegről 
van szó, amit nem szabad veszni hagyni. Visszatérve a konkrét napirendhez a hozzá érkező 
lakossági jelzésekből kiindulva nem fogja tudni támogatni ezt a napirendet, tehát nem fogja 
megszavazni azt, hogy a szerződést hosszabbítsák meg,  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elhangzottakkal kapcsolatban megkérdezte, ha a képviselő nem tudja támogatni a 
szerződés hosszabbítását, akkor milyen lehetőséget lát az ügyelet következő hónapban történő 
ellátására.  
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Szőke Zoltán képviselő: 
Erre meg vannak a megfelelő szakemberek.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy minden képviselő egy önkormányzatnak a tagja, akik felelősen tudnak 
gondolkodni. Emlékezete szerint Szőke Zoltán képviselőnek ez már a sokadik ciklusa a 
képviselő-testületben, ezért lenni kellene annyi hozzáértésének, ha ezt a szerződést nem 
hosszabbítják meg, akkor Tiszavasváriban ellátatlan lesz az orvosi ügyelet kérdésköre, illetve 
ha nem is lesz ellátatlan, olyan jelentős plusz költségeket ró az önkormányzat nyakába, 
amelyek fedezetét nem tudja, hogy honnan fogják előteremteni.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az orvosi ügyelet nem maradhat ellátatlanul 
Tiszavasváriban. Az, hogy milyen pénzügyi vonzata van az azt is mutatja, hogy az orvosi 
ügyelet kedvezőtlenül működik, hiszen 800.000 forint nem került megfizetésre. Ez az 
intézmény kasszájából elég komoly kiesést okozott. Mindenesetre megfontolandónak tartja a 
szerződés meghosszabbítását.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megjegyezte, hogy ő is átnézte a szerződést és a tervezetben szerepel, hogy az önkormányzati 
támogatást 2013. december 31-ig kapja az orvosi ügyeletre a ROJKÓ-MED Kft, így akkor 
kötelező pénzügyi és szakmai beszámolót kell készíteni. Azért hangsúlyozta, hogy pénzügyi 
és szakmai beszámoló, mert a múltkori testületi ülésen Dr. Rojkó László kinevette a 
képviselőket, hogy majd a jövőben latinul fogja a szakmai beszámolót elkészíteni. A pénzügyi 
beszámolót is kihangsúlyozta, hiszen ezeket a beszámolókat korrektül el kell készíteni, nem 
pedig cinikus megjegyzésekkel és latin szavakkal dobálózni és ellenségeskedésnek venni a 
kéréseiket. Végezetül elmondta, hogy 2014. januárban szeretné látni a szakmai pénzügyi 
beszámolót.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint doktor úr a jogszabályi kötelezettségének eleget fog tenni, valamint a 
pénzügyi és szakmai beszámolót is el fogja készíteni.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy az elmaradt számla után az intézmény küldött-e ki írásbeli fizetési 
felszólítást DR. Rojkó Lászlónak. Majd megkérdezte, hogy Dr. Rojkó László írásban jelezte-e 
az ügyelet ellátásával kapcsolatban felmerült problémákat. További kérdése volt, hogy miért 
nem tud fizetni, miért nem jók ezek a számlák, van-e ennek írásos nyoma az önkormányzat, a 
TISZEK vagy a doktor úr részéről.  
 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője: 
Emlékezete szerint korábban küldtek ki neki írásos fizetési felszólítást, azonban az utóbbi 
időben erre nem került sor. Amióta beszéltek alpolgármester asszonnyal és a doktor úrral a 
problémáról, azóta nem került sor ilyenre. Emlékezete szerint nem kaptak írásbeli 
visszajelzést arról, hogy nem ért egyet a számlákkal, szóban igen, de írásban nem.  
 
Tündik András képviselő: 
Ebben az ügyben javasolta, hogy vizsgálják meg a kialakult helyzetet és tájékoztassa a 
képviselő-testületet a kialakult helyzetről. Továbbá javasolta azt is, hogy olyan feltétellel 
hozza meg a testület a határozatot, hogy amennyiben egy megadott határidőn belül rendezi a 
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számlákat, attól kezdve a megbízás él, mert itt valóban az látszik, hogy minden 
törtvényszerűen le van játszva, alá van íratva, tehát ő elfogadta ezt az összeget, de utólag 
vitatja a számlákat. Ez semmiképpen sem állja meg a helyét. Véleménye szerint ez lenne a 
legcélszerűbb és utána döntene a testület erről az ügyről és addig halasztó hatállyal a feladat 
elvégzéséig bízzák meg.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elfogadta Tündik András javaslatát, melyet külön határozat-tervezetbe kért felvenni, azzal a 
megfogalmazással, hogy a képviselő-testület felkéri a belső ellenőrzést, hogy a kialakult 
helyzettel kapcsolatban lehetőség szerint a következő képviselő-testületi ülésre egy 
állásfoglalást készítsen el, és a jogi kérdést majd fogja tudni tisztázni.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
290/2013. (XI.28.) Kt. sz.  

határozata  
 

A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Központtal 
működő  Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az 
Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 
(V.II.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátása „ tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárást – a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII tv. 76.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőt. 
 

 
 Határidő: azonnal         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 
szavazásra.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

291/2013. (XI.28.) Kt. sz.  
határozata  

 
a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tiszavasvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központja 
jogutód intézményének – a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központnak - fenntartója az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás és a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság között 2012. február 27. napján létrejött és a Tiszavasvári 
Többcélú Kistérségi Társulás 58/2012. (VI.14.) sz. határozatával módosított  
- megbízási szerződés 4. A szerződés időtartama pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„A szerződés 2013. július 1. napjától a Tiszavasvári és Szorgalmatos illetékességi területére 
kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési kérdéseiről 
szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet 
ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 2014. április 30-
ig terjedő időszakra jön létre.” 
 
 
2.) Elfogadja a határozat-tervezet mellékletét képező, módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt megbízási szerződést 
 
 
3.) Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés 
aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal                            Felelős:  Dr. Fülöp Erik 
              polgármester 
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291/2013.(XI. 28.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

 (Egységes Szerkezetben) 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről 
   Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 
   Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
   számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 
   bankszámlaszám: 11744144-15404761 
   adószám: 15732468-2-15 
   képviselő: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
mint megrendelő továbbiakban: Megbízó,  
 
másrészről 

Név: ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 
Székhelye: 4558. Ófehértó, Besenyődi u. 11. 
adószám: 12451245-1-15 
cégjegyzék száma: 15-09-075623 

   képviselő: Dr. Rojkó László 
   számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi fiókja  
   bankszámlaszám: 11744003-20374725 
 
mint vállalkozó továbbiakban: Megbízott 
 
között, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Preambulum 
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által 
meghirdetett, „Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos 
Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004, (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint 
működő központi háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú, - a 2003- évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
harmadik rész, VI. fejezet, 22. cím, 251.§ (2) bekezdés szerint lefolytatott általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott 2012. január 20-án benyújtott ajánlatával 
elnyerte a szolgáltatás teljesítésének jogát. 
 
 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1.  Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok 
illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő 
központi háziorvosi ügyelet ellátása. 
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2.2.  Az Ajánlattételi felhívás dokumentációja, és a Megbízott ajánlata teljes egészében 
részét képezi jelen szerződésnek. A felek kijelentik, hogy azok teljes terjedelemben 
rendelkezésükre állnak. 
 
Megbízó a Megbízottal kötött jelen szerződés alapján átadja a Tiszavasvári és 
Szorgalmatos önkormányzatai közigazgatási területének központi ügyelet ellátásának 
feladatait. 

 
 

3. Fizetési feltételek, megbízási díj: 
Megbízó a megbízási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy az 
ügyelet ellátására nyújtott OEP finanszírozási összeg közvetlenül a Megbízott: OTP Bank 
Nyrt. Nyíregyházi fióknál vezetett 11744003-203747285 számú bankszámláján kerüljön 
jóváírásra. Az orvosi ügyelet ellátásának OEP finanszírozáson felüli részét Megbízott havonta 
közvetlenül számlázza a Megbízónak. Megbízó a kifizetésnél a Kbt. 305. §. (3)-(7) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el. 
 
Megbízott az OEP finanszírozás összegéről annak megérkezését követő 15 napon belül 
köteles írásbeli tájékoztatást adni a Megbízónak.  
(Kbt. 305. § (3) bekezdése rögzíti, hogy  az ajánlatkérőnek szerződő fél, illetőleg – európai 
uniós támogatások esetén szállítói kifizetése során -  a kifizetésre köteles szervezet a § 
alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattévőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a 
velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 
szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő 
felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele 
munkaviszonyban vagy egyéb foglakoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket 
illeti meg; 

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon 
belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozókat, illetve 
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy 
részét) visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 
ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az 
alvállalkozónak]; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére 
vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt 
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napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti 
kötelezettséget nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi 
és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 
vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerinti bejelentett összegre 
vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 
a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. 
 

(4)  A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a 
(3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is 
megállapodhatnak. Az Art. 36/A §-ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel 
szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni. 

 
(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, 

minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést. 
 
Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia. 
 
3.2. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést követően jelen szerződés 1. 
számú mellékletében szereplő felhatalmazó levelet kiállítja/átadja és tudomásul veszi illetve 
hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott- kizárólag a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti  feltételek 
teljesülésének esetén- azt felhasználja, Megbízó számlájával szembeni azonnali beszedési 
megbízás érvényesítéséhez. 
 
3.3. Megbízott kinyilatkozza, hogy számlakifogás fennállta esetén nem jogosult jelen 
szerződés mellékletében szereplő felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedést foganatosítani. E 
nyilatkozat megszegése esetén Megbízó jogosult a Megbízott által szabálytalanul beszedett 
összeg fizetési meghagyással történő visszakövetelésére. Megbízott köteles a fizetési 
meghagyás alapján a visszafizetésre. 
 
Megbízott tudomásul veszi, hogy az inkasszót, csak az ellenszolgáltatás azon része 
tekintetében lehet benyújtani, amit a Megbízó nem fizetett ki, ha a Megbízott az 
alvállalkozóknak járó díjat átutalta az alvállalkozóknak és ezt a Megbízó felé igazolta. 
 
 

4. A szerződés időtartama: 
 

A szerződés 2013. július 1. napjától a Tiszavasvári és Szorgalmatos illetékességi 
területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi 
ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 
2014. április 30-ig terjedő időszakra jön létre. 

 
 
 
 



 52

5. A beszerzés mennyisége: 
 
Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok felnőtt-, és háziorvos körzetre kiterjedő 
illetékességi területére vonatkozó központi háziorvosi ügyelet (felnőtt, gyermek) ellátásában 
érintett teljes lakosság 14282 fő+ 5 % (tiszavasvári 13273 fő, Szorgalmatos 1009 fő); 
 

6. A felek jogai és kötelezettségei: 
 
 

6.1. Megbízott vállalja, hogy Tiszavasvári és Szorgalmatos együttműködő településeinek 
lakossága részére központi ügyeletet biztosít, a Megbízó által a közbeszerzési 
dokumentációban részletezettek alapján. 

 
Megbízott vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását,  
hétköznap: 18.00 órától 07.30. óráig,  
munkaszüneti- és ünnepnapokon: 08.00 órától-08.00 óráig. 
 

6.2. Megbízó a Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti központi rendelőben található 
Ügyeleti Rendelőt (8 helyiségből álló, összesen 94.06 m2) és az orvosi ügyeleti 
feladatok ellátására szolgáló tárgyi eszközeit (2. számú melléklet) a feladatellátás 
időszakára, annak biztosítása céljából, a Megbízott ingyenes használatba adja. 
 

6.3. Megbízott kötelezettsége az ügyeleti rendelő tisztántartása, valamint a veszélyes 
hulladék elszállíttatása, az ezekkel kapcsolatos költségek szintén az Ajánlattevőt 
terhelik (takarítószemélyzet, takarítószerek, WC papír, kéztörlő, szappan biztosítása a 
betegek által használt WC-ben, valamint a keletkezett veszélyes hulladék 
elszállíttatásával kapcsolatos költségek) 
 

6.4. A kis értékű eszközök pótlása a Megbízott feladata és költsége. 
 

6.5. Megbízó megfelelő műszaki állapotú gépkocsit ad át a Megbízottnak. A használatba 
adott gépjármű üzemeltetésének, fenntartásának költsége a Megbízottat terheli, viselni 
tartozik az üzemben tartót terhelő felelősséget, és köteles a gépjárműre Casco 
biztosítást kötni, melynek kedvezményezettje a Megbízó. 
 

A gépkocsivezető biztosítása a Megbízott feladata és őt terhelik foglalkoztatásával 
kapcsolatos költségek is. 
 

6.6.  Jelen szerződés mellékletében felsorolt vagyontárgyakat a Megbízott a Tiszavasvári 
Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja vezetőjétől leltár 
szerint veszi át és azokat köteles kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni. 
Megbízott az általa átvett vagyontárgyak állagának megóvásáért felel, kivéve a 
rendeltetésszerű használatból származó természetes elhasználódás következtében 
jelentkező állagromlást, vagy megsemmisülést. 

 
6.7.  Az amortizálódott nagy értékű eszközök pótlásáról az aktuális finanszírozási, 

pályázati feltételeknek megfelelően külön megállapodást kell készíteni. 
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6.8. Megbízott az átengedett orvosi ügyeleti rendelőt kizárólag a szerződésben foglalt 
feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot 
nem szerez. Amennyiben a Megbízott a rendelőben további orvosi tevékenységet kíván 
folytatni, ahhoz a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja vezetőjének írásos hozzájárulása szükséges. 
 

6.9. A központi orvosi ügyeleti szolgálatot a Megbízott elsődlegesen vállalkozásának 
személyesen közreműködő tagjai és megbízási vagy munkajogi jogviszony alapján 
külső orvosok útján látja el. 
 

6.10. A Megbízott az ügyeleti szolgálatot megfelelő végzettséggel és engedéllyel 
rendelkező ügyeleti ellátásban jártas orvosokkal köteles ellátni, valamint vezeti a 
szükséges nyilvántartásokat, és ellátja az ügyelettel kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségeit a szakhatóságok és a finanszírozó, valamint a Megrendelő irányában. 
 

6.11. Megbízott köteles a következő havi ügyeleti orvosi beosztást előző hónap 15. 
napjáig eljuttatni a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja vezetőjének. 
 

6.12. Az ügyeletes orvos munkája során nevét feltüntető kitűzőt köteles hordani, 
nevét a várószobában jól látható helyen fel kell tüntetni. 
 

6.13. A megbízott elkészíti az ügyeletben dolgozók színvonalas munkájának 
biztosításához a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja vezetőjével egyeztetett tartalmú ügyeleti működési szabályzatot. 
 

6.14. A Megbízott jelen szerződéshez fénymásolatban csatolja a 
felelősségbiztosításáról szóló kötvényt, egyúttal vállalja, hogy a szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül bemutatja az ügyeleti gépjárműre kötött Casco biztosítás 
kötvényét. 

 
6.15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 53.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megbízott tárgyév december 31. napjáig 
köteles összesített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4.) részére a Megbízó által utalt OEP finanszírozási összegen felüli 
támogatásról, annak felhasználásáról. 

 
6.16. Az Áht. 54.§-ában foglaltak alapján Megbízott köteles Megbízóval 

együttműködni, a Megbízó általi ellenőrzést végzők képviselőit ellenőrzési 
munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha Megbízott az ellenőrzés során felróható 
magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, Megbízó jogosult a 
támogatástól történő elállásra, mely esetben Megbízott az addig igénybe vett 
költségvetési támogatást köteles visszafizetni. 
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7. Amennyiben Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan és 
szándékosan megszegi a Megbízó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali 
hatállyal megszüntetheti. A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló szakmai és 
orvosetikai kérdések súlyosságának megítélése vonatkozásában a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Orvosi Kamara állásfoglalása az irányadó. 

 
8. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, amennyiben jelen szerződésükben szabályozott 

bármely kérdés utóbb jogszabályváltozás folytán, annak módosítása nélkül 
jogszabállyal ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul, 
kölcsönösen kezdeményezik a szerződésmódosítást és annak megtörténtéig a szerződés 
a hatályos rendelkezésekkel együtt érvényes. 
 

9. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen megbízási szerződéssel összefüggésben 
felmerülő mindennemű jogvitákban előzetes egyeztetést tartanak, törekednek a jogvita 
peren kívüli egyezséggel történő rendezésre s kizárólag ennek eredménytelensége estén 
fordulnak bírósághoz. 

 
 

10.  Szerződés módosítása: 
 

A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő 
felek egyetértésével, a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 303. § alapján lehetséges. 
 

11. Záró rendelkezések 
 
11.1.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, illetve 

a hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. 
 
11.2. Jogvita esetén a szerződő felek kikötik a Nyíregyházi városi Bíróság kizárólagos 

illetékességét. 
 
11.3. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írtak alá 
 
Jelen megbízási szerződést módosított tartalommal egységes szerkezetbe foglaltan 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a 291/2013. (XI.28.) Kt. sz. 
határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét 
jelen szerződés aláírására. 

Tiszavasvári, 2013. november .. 
 

  Dr. Fülöp Erik      Dr. Rojkó László 
                polgármester              ügyvezető 
  

Tiszavasvári Város Önkormányzata  ROJKÓ-MED Tanácsadó és      
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
 

           Megbízó       Megbízott 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester Tündik András képviselő módosító javaslatát 
bocsátotta szavazásra, mely szerint a képviselő-testület felkéri a belső ellenőrzést, hogy a 
kialakult helyzettel kapcsolatban lehetőség szerint minél hamarabb készítsen egy 
állásfoglalást a képviselő-testületi ülésre.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

292/2013. (XI.28.) Kt. számú  
határozata 

 
a háziorvosok által használt önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők 

rezsiköltség számítási módjának megvizsgálásáról és a háziorvosok által teljesített 
tényleges befizetésekről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy  
 

- belső ellenőr által - lehetőleg soron kívül - vizsgáltassa meg az egyes háziorvosok által 
használt, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők Tiszavasvári Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ által alkalmazott rezsiköltségek 
számítási módját, azok orvosok által történő teljesítését. 

 
- a belső ellenőr megállapításait terjessze a testület elé. 

 
 
Határidő: 2014. január 31.                           Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Dr. Fülöp Erik polgármester a „Hivatalok Napja” alkalmából köszöntötte a Tiszavasvári 
Általános Iskola Kabay János Iskola Egységének 5. osztályos tanulóit.  
 
Tárgy (6.np.): Előterjesztés a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések 

felülvizsgálatáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Orvosi Kamara kérésére véleményezte a 
szerződés-tervezeteket, és azokat törvényesnek találta és a szakmai vélemény elektronikus 
úton teljes terjedelemben megküldésre került valamennyi testületi tag részére is. Továbbá 
elmondta, hogy lenne egy módosító javaslata, mely szerint a határozat-tervezet 7, 8, 9, 
mellékleteinek 2. pontját kívánja módosítani, ezen mellékletek a három gyermekorvos 
szerződés-tervezetét tartalmazzák, és itt elírás folytán a szerződés 2. pontjában felnőtt 
háziorvosi feladatok kerültek rögzítésre, így ezt kérte házi gyermekorvosi feladatokra 
módosítani.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Tudomása szerint még Dr. Sipos Ibolya nem létezik, csak Dr. Sipos Erzsébet.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Gépelési hiba történt az előterjesztés készítésekor, mely időközben javításra került.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Elolvasta a Magyar Orvosi Kamara véleményét, melyből kitűnt, hogy ők azt kifogásolják, 
hogy nem egységes a háziorvosok rendelőinek a finanszírozási része, tehát ki, hogyan és az 
önkormányzat milyen mértékben járul hozzá a rendelő fenntartásához és az eszközök 
beszerzéséhez, selejtezés stb. Megkérdezte, hogy milyen tervek vannak az elhangzottakkal 
kapcsolatban, hiszen erről a szerződésekbe nincs szó. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Úgy véli, hogy ezzel kapcsolatban a közeljövőben biztos, hogy kell foglalkozni a képviselő-
testületnek. Elmondta, hogy ő is kapott észrevételeket, felvetéseket erre irányulólag. Úgy érzi, 
hogy ez is egy szegmense lesz annak a problémának, amit hamarosan kezelni kell. 
Megjegyezte, hogy függetlenül attól, hogy milyen jó szakemberek látják el Tiszavasvári 
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egészségügyi gondozását háziorvosi és orvosi értelemben véve, azért óriási problémát jelent, 
hogy a helybeli egészségügyi kar egy viszonylag idősebb korosztályból áll. Meglátása szerint 
rövid időn belül több háziorvos is vissza fog vonulni, mely nagy gondot fog okozni az 
önkormányzatnak, hiszen nehéz lesz fiatal, munkaképes praktizáló orvosokat Tiszavasváriba 
csábítani. Tehát ennek a problémának a megoldása lesz a legnagyobb gond a város számára, 
valamint az a tendencia, amely Kelet-Magyarországra és elsősorban a kisebb településekre, 
vagy falvakra jellemző, hogy szinte évekbe telik, mire sikerül egy háziorvost a településre 
csábítani. Ettől függetlenül úgy véli, hogy azokat a formális felvetéseket, amelyeket kapott a 
háziorvosokkal és a rendelővel kapcsolatosan azt a testület elé fogják terjeszteni és a döntést a 
képviselő-testület hozzáértésére fogják bízni. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a kamara felvetése egy ideális állapot és pénzügyileg 
támogatgató is, amennyiben kialakulnak a pénzügyi források. Mindenesetre az önkormányzat 
korábban azzal támogatta az orvosokat, hogy ingyenesen, tehát bérleti díj nélkül bocsátotta a 
rendelkezésükre a tulajdonában lévő épületet. Persze ezt lehetne fokozni és lehetne a terheiket 
csökkenteni, de közben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen Balázsi Csilla képviselő 
hívta fel a figyelmet arra, hogy a tavalyi évben folyamatosan lehetett az orvosoknak 
eszközbeszerzésre pályázni. Emlékezete szerint mindannyian pályáztak is és ezzel 
kapcsolatban egy jegyzői igazolást kellett kiadni. Tudomása szerint a legtöbben, sőt mindenki 
kapott támogatást és így 3-4 évenként lehetőségük van arra, hogy a műszerparkjukat 
felújítsák, mely nem 100 %-os mértékű, de az állam ilyen módon be akar szállni abba, hogy 
segítse az orvosok munkáját.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
293/2013. (XI.28.) Kt. számú 

határozata 
 

a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. § -ában foglaltak alapján 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Kezdeményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet ellátó 
orvosok és Tiszavasvári Város Önkormányzata közötti feladat-ellátási szerződések újrakötését 
a határozat 1-12. mellékletei szerinti tartalommal. 
 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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3.) Kinyilatkozza, hogy az esetleges háziorvosi körzetmódosítás miatt felmerülő, a háziorvost 
érő kár kártalanítása érdekében szükséges forrás biztosításáról a körzetmódosítás 
elfogadásakor dönt. 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  

 
másrészről Dr. Rojkó László (szül:………………an.:……………..székhelye: Tiszavasvári 
Kabay János u. 21, telephelye:………………………..azonosítási száma:………………..) 
vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett:  
 

1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott I. számú felnőtt háziorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
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Hétfő:  8:00-12:00 
Kedd: 13:00-17:00 
Szerda: 8:00-12:00 
Csütörtök: 13:00-17:00 
Péntek: 8:00-12:00 
 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz 
Tiszavasvári, Kabay János u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, 
valamint a rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő 
alapfelszerelése már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 
A folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ által kiküldött számlák alapján. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
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15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.  
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 293/2013. 
(XI.28.). Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata    Dr. Rojkó László 
                   képviseletében                                                vállalkozó háziorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Dr. Malinák Gyula (szül:………………an.:……………. székhelye: Tiszavasvári 
Kossuth u. 10, telephelye:……………………………….azonosítási száma:…………….) 
vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett:  

 
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott II. számú háziorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 7:30-12:30 
Kedd: 12:30-17:30 
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Szerda: 7:30-12:30 
Csütörtök: 12:30-17:30 
Péntek páros héten: 12:30-17:30 
            páratlan héten: 7:30-12:30 
 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz 
Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, valamint a 
rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése 
már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
A betegek számára szabadon nyitva álló helyiségeket (emeleti feljáró, váró, WC-k,  mosdók, 
takarító eszköztároló) közösen és ingyenesen használja valamennyi, az emeleti 
rendelőrészben működő orvos. A közösen használt helyiségek vonatkozásában, azok 
állagmegóvása és folyamatos takarítása együttesen terheli a vállalkozókat, azaz az orvosokat.  
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ. által kiküldött számlák alapján. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
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14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 293/2013. 
(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata             Dr. Malinák Gyula  
                   képviseletében                                                 vállalkozó háziorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                    polgármester 
 



 65

293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 3. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Dr. Horai Károly (szül:……………………. an.:………………….székhelye: 
Tiszavasvári Kossuth u. 39, telephelye:……………………………azonosítási száma:……….) 
vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett:  

 
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott III. számú háziorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 13:00-18:00 
Kedd: 8:00-13:00 
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Szerda: 13:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-13:00 
Péntek páros héten: 8:00-13:00 
            páratlan héten: 13:00-18:00 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz 
Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, valamint a 
rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése 
már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
A betegek számára szabadon nyitva álló helyiségeket (emeleti feljáró, váró, WC-k,  mosdók, 
takarító eszköztároló) közösen és ingyenesen használja valamennyi, az emeleti 
rendelőrészben működő orvos. A közösen használt helyiségek vonatkozásában, azok 
állagmegóvása és folyamatos takarítása együttesen terheli a vállalkozókat, azaz az orvosokat.  
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ. által kiküldött számlák alapján. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
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14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 293/2013. 
(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata     Dr. Horai Károly  
                   képviseletében                                                  vállalkozó háziorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                    polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 4. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Dr. Tolna Klára Mária (szül:……………… an.:……………….székhelye: 
Tiszavasvári, Nép u. 2/a, telephelye:……………………………..pecsétszáma:……………..) 
vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett: 

 
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott IV. számú háziorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 10:00-13:00  
Kedd: 13:30-18:30  
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Szerda: 10:00-13:00  
Csütörtök: 13:30-18:30 
Péntek: 8:00-13:00  
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízott az egészségügyi alapellátási tevékenységét Tiszavasvári, Nép u.2/a. szám alatti 
saját tulajdonú és Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/A. sz. alatti Szorgalmatos Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő rendelőben látja el.  
 
12./ Megbízott, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik.  
 
13./ Megbízott köteles gondoskodni a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt 
minimumfeltételek, eszközök meglétéről. 
 
14./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
15./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
16./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
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17./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
18./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
19./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
20./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
21./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
22./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
23./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata   Dr. Tolna Klára   
                   képviseletében                                                vállalkozó háziorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 5. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Dr. Bodnár Zoltán Imre (szül:……………………an.:………………. székhelye: 
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 92, telephelye:………………………..azonosítási 
száma:…………..) vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  

 
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott V. számú háziorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 8:00-11:30 és 16:00-17:30 
Kedd: 8:00-11:30 és 16:00-17:30 
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Szerda: 8:00-11:30 és 16:00-17:30 
Csütörtök: 8:00-11:30 és 16:00-17:30 
Péntek: 8:00-11:30 és 16:00-17:30 
             
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízott az egészségügyi alapellátási tevékenységét Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 92. 
szám alatti saját tulajdonú rendelőben látja el.  
 
12./ Megbízott, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik.  
 
13./ Megbízott köteles gondoskodni a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt 
minimumfeltételek, eszközök meglétéről. 
 
14./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
15./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
16./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
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17./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
18./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
19./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
20./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
21./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
22./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
23./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata   Dr. Bodnár Zoltán   
                   képviseletében                                                vállalkozó háziorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 6. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Dr. Kádár István (szül:………………….an.:……………….,székhelye: 
Tiszavasvári Kossuth u. 52, telephelye:………………………….azonosítási 
száma:…………..) vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  

 
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott VI. számú háziorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 13:00-18:00 
Kedd: 8:00-13:00 
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Szerda: 13:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-13:00 
Péntek páros héten: 8:00-13:00 
            páratlan héten: 13:00-18:00 
 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz a 
Tiszavasvári, Hősök u. 38. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, valamint a 
rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése 
már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik.  
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ. által kiküldött számlák alapján. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
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15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata   Dr. Kádár István  
                   képviseletében                                                vállalkozó háziorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                    polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 7. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Dr. Nyáguly István (szül:……………..an.:……………….székhelye: 
Tiszavasvári Kossuth u. 39, telephelyei:………………………azonosítási száma:…………..) 
vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek mellett:  

1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján házi 
gyermekorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint meghatározott I. számú házi gyermekorvosi 
körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 14:00-18:00 
Kedd: 9:00-12:00 



 78

Szerda: 14:00-18:00 
Csütörtök: 9:00-12:00 
Péntek: 14:00-18:00 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz a 
Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, valamint a 
rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése 
már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
A betegek számára szabadon nyitva álló helyiségeket (emeleti feljáró, váró, WC-k,  mosdók, 
takarító eszköztároló) közösen és ingyenesen használja valamennyi, az emeleti 
rendelőrészben működő orvos. A közösen használt helyiségek vonatkozásában, azok 
állagmegóvása és folyamatos takarítása együttesen terheli a vállalkozókat, azaz az orvosokat.  
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ. által kiküldött számlák alapján. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
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15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata       Dr. Nyáguly István  
                   képviseletében                                                vállalkozó házi gyermekorvos 
                   Dr. Fülöp Erik 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 8. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Flora Medical Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 1., 
telephelye:………………………………...) személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező 
orvos neve: Dr. Mérnyi Ágnes (orvosi nyilvántartási száma:…………..) vállalkozó háziorvos 
(továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
  
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján házi 
gyermekorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint meghatározott II. számú házi gyermekorvosi 
körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 8:30-11:30 
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Kedd: 14:30-17:30 
Szerda: 8:30-11:30 
Csütörtök: 14:30-17:30 
Péntek: 8:30-11:30 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízott az egészségügyi alapellátási tevékenységét Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 61. 
szám alatti, az általa bérelt rendelőben látja el. 
 
12./ Megbízott köteles gondoskodni a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt 
minimumfeltételek, eszközök meglétéről. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata       Flora Medical Kft.  
                   képviseletében                                                        Dr. Mérnyi Ágnes 
                   Dr. Fülöp Erik                                                  vállalkozó házi gyermekorvos 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 9. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről KODAK-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye:…………………telephelye:…………………………………….) személyes 
ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: Dr. Kodak István (orvosi nyilvántartási 
száma:……………) vállalkozó háziorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  
 

1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján házi 
gyermekorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint meghatározott III. számú házi gyermekorvosi 
körzet. 
 
4./ Megbízott háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
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Hétfő: 8:00-11:00 
Kedd: 15:00-18:00 
Szerda: 8:00-11:00 
Csütörtök: 15:00-18:00 
Péntek: 8:00-11:00 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Megbízottnak 
munkanapokon munkaidőn belül elérhetőségét biztosítani kell, ha sürgősségi betegellátás 
miatt rendelőjét el kell hagynia. 
 
10./ Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/199. (III.3.) Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdés 
d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátására más 
szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles részt venni az 
ügyelet munkájában. 
 
11./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz 
Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, valamint a 
rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése 
már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
A betegek számára szabadon nyitva álló helyiségeket (emeleti feljáró, váró, WC-k,  mosdók, 
takarító eszköztároló) közösen és ingyenesen használja valamennyi, az emeleti 
rendelőrészben működő orvos. A közösen használt helyiségek vonatkozásában, azok 
állagmegóvása és folyamatos takarítása együttesen terheli a vállalkozókat, azaz az orvosokat.  
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ. által kiküldött számlák alapján. 
 
13./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
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14./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
15./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
16./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
17./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
18./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
19./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
21./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
22./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………   ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata       KODAK-MEDICAL Kft.  
                   képviseletében                                                           Dr. Kodak István 
                   Dr. Fülöp Erik                                                  vállalkozó házi gyermekorvos 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 10. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről Fügedi Dent Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhelye:………………………. 
telephelye:………………………………….)személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező 
orvos neve: Dr. Fügedi Attila Imre (azonosítási száma: ………………..vállalkozó fogorvos 
(továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
  
 

1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a 
fogorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint meghatározott I. számú fogorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott fogorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 9:00-15:00 
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Kedd: 12:00-18:00 
Szerda: 9:00-15:00 
Csütörtök: 12:00-18:00 
Péntek: 9:00-15:00 
 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. 
 
10./ Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott részére az átvállalt feladat ellátáshoz 
Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt, valamint a 
rendelő alapfelszerelését tételes leltár alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése 
már jelen szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az 
alapfelszerelések nem kerülnek külön átadásra Megbízott részére. 
Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések 
pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
11./ Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
A betegek számára szabadon nyitva álló helyiségeket (emeleti feljáró, váró, WC-k,  mosdók, 
takarító eszköztároló) közösen és ingyenesen használja valamennyi, az emeleti 
rendelőrészben működő orvos. A közösen használt helyiségek vonatkozásában, azok 
állagmegóvása és folyamatos takarítása együttesen terheli a vállalkozókat, azaz az orvosokat.  
A rendelőhelyiség vonatkozásában felmerülő, szakemberek bevonásával megállapított 
rezsiköltségeket (víz, gáz, áram) a Megbízott fizeti a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ. által kiküldött számlák alapján. 
 
12./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
13./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
14./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
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a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 
b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti. 
 
15./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
16./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
17./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
18./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
20./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
21./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………      ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata     Dr. Fügedi Attila Imre 
                  képviseletében                                                           
                   Dr. Fülöp Erik                                                     vállalkozó fogorvos 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 11. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről dr. Sipos Erzsébet Petronella (szül.:……………………….an.:……………….) 
telephelye: Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 17., azonosítási száma:…………..vállalkozó fogorvos 
(továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 

1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a 
fogorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint meghatározott II. számú fogorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott fogorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 12:00-18:00 
Kedd: 8:30-12:00 (iskolafogászat) 
Szerda: 7:30-12:30 
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Csütörtök: 8:30-12:00 (iskolafogászat), 13:00-15:30 (felnőttfogászat) 
Péntek: 7:30-12:30 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. 
 
10./ Megbízott az egészségügyi alapellátási tevékenységét Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 17. 
szám alatti saját tulajdonú rendelőben látja el. 
Megbízott köteles gondoskodni a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt 
minimumfeltételek, eszközök meglétéről. 
 
11./ Megbízott, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik. 
 
12./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
13./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
14./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
15./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
16./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
17./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 



 91

közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
18./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
20./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
21./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………      ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata        Dr. Sipos Erzsébet 
                  képviseletében                                                           
                   Dr. Fülöp Erik                                                      vállalkozó fogorvos 
                   polgármester 
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293/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat 12. melléklete 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),  
 

másrészről dr. Juhász Erika (szül.:…………………an:………………….), telephelye: 
Tiszavasvári, Kossuth u. 14., azonosítási száma:…………….vállalkozó fogorvos 
(továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
  
 
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az 
alábbi feltételek szerint: 
 
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a 
fogorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel. 
 
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint meghatározott III. számú fogorvosi körzet. 
 
4./ Megbízott fogorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti. 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban 
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos 
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles 
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy 
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal 
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati 
támogatást nem biztosít.  
 
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak 
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai 
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő 
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával 
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 7:30-13:00 
Kedd: 7:30-13:00 
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Szerda: 8:00-17:00 
Csütörtök: 7:30-13:00 
Péntek: 7:30-12:00 
 
 
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés 
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. 
 
10./ Megbízott az egészségügyi alapellátási tevékenységét a Tiszavasvári, Kossuth u. 14. 
szám alatti saját tulajdonú rendelőjében látja el.  
 
11./ Megbízó a tevékenység ellátásához szükséges alap felszerelési eszközöket Megbízott 
térítés nélküli használatába adja. Tekintettel arra, hogy a rendelő alapfelszerelése már jelen 
szerződés aláírását megelőzően is Megbízott használatában volt, az alapfelszerelések nem 
kerülnek külön átadásra Megbízott részére. Az alapfelszerelések szakszerű használatáért, 
állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések pótlásért, karbantartásért Megbízott felel. 
 
12./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga 
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.  
 
1. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
2. számú helyettesítő orvos: …………………………. 
 
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről 
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A 
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége. 
 
13./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják. 
 
14./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével 
felmondja, 
 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
15./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.  
 
16./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
17./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
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közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
18./ Jelen szerződés aláírását követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik. 
 
19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait 
tekintik irányadónak. 
 
20./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
21./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
293/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. ……………………. 
 
 
 
         ………………………………      ………………………………….. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata       Dr. Juhász Erika 
                  képviseletében                                                           
                   Dr. Fülöp Erik                                                     vállalkozó fogorvos 
                   polgármester 
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Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester az alábbi tájékoztatást adta: 
 
 

Döntés átruházott határkör gyakorlásáról 
 

A Tiszalöki mentőállomás szociális és egészségügyi belső felújítási munkálatainak elvégzése 
indokolt, ezért az egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása szakfeladaton 
felhalmozási célú pénzeszközáttétel miatt bruttó 150.000 Ft előirányzatot biztosítok az 
SZMSZ 2. sz. melléklete 3.1. pontjában foglalt jogkörömnél fogva.  
 
Döntésem előtt egyeztettem a Pénzügyi Bizottság elnökével.  
 
Jelen döntésemről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatom, 
 
Tiszavasvári, 2013. november 6.  
 

Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 
Fentieket támogatom: 
 
 
     Mészáros Lászlóné 
       a Pénzügyi Bizottság elnöke 
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Tárgy (7.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 
munkájáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között 
végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 
 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 
    
Ssz.        

1. 2013. október 25. Hircsu Mihály vállalkozó 

Óvoda felújításával 
kapcsolatos nyertes pályázat 
kivitelezésével kapcsolatos 
megbeszélés 

2. 2013. október 25. Dr. Vaskó László ügyvéd 
Nyertes belvizes pályázat 
szerződés aláírása 

3. 2013. október 28. 

Szabó András a Tiva-Szolg 
Kft. ügyvezetője, László 
Zoltán műszaki menedzser 

A gyári lakótelep 
ivóvízellátásának jövőbeli 
ellátásával kapcsolatos 
megbeszélés 

4. 2013. október 29. 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna a 
Vasvári Pál Múzeum vezetője 

Múzeum pályázattal 
kapcsolatos megbeszélés 

5. 2013. október 30. Bodnár Ágnes, Vasvári Csaba Pályázati megbeszélés 
6. 2013. október 30. TISZATESZT Kft.  Pályázat záró ünnepsége 

7. 2013. október 31. 
Kiss-Becsy Zoltán a Tiszalöki 
mentőállomásról 

Átruházott hatáskör döntése 
kapcsán kért támogatás az 
önkormányzattól 

8. 2013. október 31. 

Kocsis Sándor a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Tiszavasvári Tankerületének 
igazgatója 

Aktuális kérdések 
megbeszélése 

9. 2013. október 31. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

10. 
2013. november 

04. Polgármesteri fogadónap 

11. 
2013. november 

04. 90 éves köszöntése 

12. 
2013. november 

05. 
OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi 
Kirendeltsége Hitelszerződés aláírása 

13. 
2013. november 

05. 

Ifj. Forgács József a 
Járműszerelvénytgyártó Zrt. 
ügyvezető igazgatója 

Ingatlancsere szerződés 
aláírása 

14. 
2013. november 

05. 
HBVSZ Zrt. 
Hajdúböszörmény Felügyelő bizottsági ülés 

15. 
2013. november 

08. 

Éberhardt Gábor az Észak-
Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. 
ügyvezető igazgatója 

A jövőre vonatkozó 
hulladékkezelés 
problémájának megoldása 
Tiszavasváriban  
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16. 
2013. november 

08. 
Szabó András a Tiva-Szolg 
Kft. ügyvezetője 

Aktuális kérdések 
megbeszélése 

17. 
2013. november 

11. Budapest 

ÁROP Szervezetfejlesztési 
Program Budapesti bemutató 
Konferenciája 

18. 
2013. 

november12.  Állampolgársági eskütétel 

19. 
2013. november 

13. 

Lázár István a Művelődési 
Központ és Könyvtár 
intézményvezetője, Girus 
András osztályvezető 

Aktuális kérdések 
megbeszélése 

20. 
2013. november 

13. 

Jósvai Gabriella Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Nyíregyházi Tankerületének 
munkatársa Városi Sportcsarnok 

21. 
2013. november 

14. 
Tender Terv Kft-Némethy 
Róbert 

Ivóvíz szolgáltatással 
kapcsolatos pályázat 
megbeszélése 

22. 
2013. november 

14.  Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

23. 
2013. november 

18. Városi Televízió  Interjú 

24. 
2013. november 

18. 
Szabó András a HBVSZ Zrt. 
üzemigazgatója Pályázati egyeztetés 

25. 
2013. november 

20. Debrecen -MAG Zrt.  
ÁROP pályázat szerződésének 
aláírása 

26. 
2013. november 

20. Juhász Erika fogszakorvos 

Előterjesztéssel kapcsolatos 
jelzések, észrevételek 
megbeszélése 

27. 
2013. november 

20. Óvodai közbeszerzés Szerződéskötés 

28. 
2013. november 

20. Kállai Lajos vállalkozó 
HÉSZ módosítással 
kapcsolatos megbeszélés 

29. 
2013. november 

22.  

Gáll Antalné a Tiszavasvári 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Gáll Antal  

Városi Piac és az Ifjúsági 
Tábor nyertes pályázatának 
kivitelezésével kapcsolatos 
megbeszélés  

30. 
2013. november 

22.  
Fülemüle Természetvédő 
Óvoda, Cinege Csoport Nyugdíjas búcsúztató 

31. 
2013. november 

25.  Dudás Ede főépítész 

HÉSZ Tiszavasvári 
problémájával kapcsolatos 
megbeszélés 
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32. 
2013. november 

25.  

Nácsa Balázs a TISZATÉR 
Társulás ügyvezetője, László 
Zoltán műszaki menedzser TAO pályázati megbeszélés 

33. 
2013. november 

26. Budapest Pályázati egyeztetés  

34. 
2013. november 

27. 
Nácsáné dr. Kalán Eszter a 
TISZEK intézményvezetője 

Aktuális kérdések 
megbeszélése 

35. 
2013. november 

27. 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna a 
Vasvári Pál Múzeum vezetője 

Múzeumot érintő kérdések 
megbeszélése 

36. 
2013. november 

27. 

Nyíregyházi Tűzoltóság, 
Németh Zoltán 
tűzoltóparancsnok, Balázsi 
Csilla képviselő 

Önkormányzati tűzoltóságot 
érintő pénzügyi jellegű 
észrevételek megbeszélése 

37. 
2013. november 

27. 
HBVSZ Zrt. 
Hajdúböszörmény Taggyűlés 

38. 
2013. november 

28. 

Kocsis Sándor a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Tiszavasvári Tankerületének 
igazgatója Pályázati egyeztetés 

39. 
2013. november 

28. TISZEK  Helyszíni bejárás 
 
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (8.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

294/2013. (XI.28.) Kt. számú 
határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

   A  12/2012.(I.19.)   Kt. sz. határozat 
13/2012.(I.19.)   Kt. sz. határozat 
40/2012.(II.28.)    Kt. sz. határozat 
106/2012.(IV.26.)    Kt. sz. határozat 
120/2012.(V.24.)    Kt. sz. határozat 
125/2012.(V.24.)    Kt. sz. határozat 
127/2012.(V.24.)   Kt. sz. határozat 
136/2012. (VI.28.)   Kt. sz. határozat 
154/2012. (VII.12.)              Kt. sz. határozat 
160/2012. (VII.26.)              Kt. sz. határozat 

 165/2012. (VII.26.)    Kt. sz. határozat 
 166/2012. (VII.26.)    Kt. sz. határozat 
 167/2012. (VII.26.)    Kt. sz. határozat 

193/2012. (IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 194/2012. (IX.13.)   Kt. sz. határozat 
 195/2012. (IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 199/2012. (IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 217/2012. (X.18.)    Kt. sz. határozat 
 218/2012. (X.18.)    Kt. sz. határozat 
 219/2012. (X.18.)    Kt. sz. határozat 
 221/2012. (X.18.)    Kt. sz. határozat 
 237/2012. (XI.12.)    Kt. sz. határozat 
 238/2012. (XI.12.)    Kt. sz. határozat 
 239/2012. (XI.12.)    Kt. sz. határozat   
 243/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 244/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 245/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 246/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 247/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat   
 253/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 254/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 261/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
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 262/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 263/2012. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 286/2012. (XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 287/2012. (XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 289/2012. (XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 290/2012. (XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 293/2012. (XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 38/2013. (II.14.)    Kt. sz. határozat 
 100/2013. (IV. 30.)    Kt. sz. határozat 
 146/2013. (V.30.)    Kt. sz. határozat 

193/2013. (VII.03.)   Kt. sz. határozat 
 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy mondanivalója nem a Városi Televízió ellen fog szólni, hanem a többi 
civil szervezet nevében, aki Tiszavasváriban van. Ha jól értelmezte a költségvetési 
módosítást, akkor 1.500.000 Ft-tal megemeli az önkormányzat a Városi Televízió 2013. évi 
támogatását a működőképesség biztosítása érdekében. Majd elmondta, hogy pontosan nem 
emlékszik, hogy hány civil szervezet van a városban, de akkor a működőképesség megőrzése 
érdekében őket is fogja támogatni az önkormányzat még az idei évben? 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Emlékezete szerint 1.500.0000 Ft szerepel az előterjesztésben, de van egy 250.000 forintos 
visszafizetési kötelezettség, tehát a támogatás mértéke összesen 750.000 forint. Ennek a 
döntésnek az az indoka, hogy a Városi Televízió felállításakor majdnem egy 6 MFt-os 
támogatást nyújtott az önkormányzat évente a televíziónak és ezt az összeget a tavalyelőtti 
időszakban lecsökkentették a felére, mely nagyon kevés összeg egy olyan szintű 
működtetéshez, mint ahogy a korábbi időszakban megszokott a város lakossága és a 
képviselő-testület. Ezt követően az idei évben már volt magasabb összegről egy döntés, 
viszont ez a 2006-2010-es ciklushoz viszonyítva is jóval alacsonyabb összeget jelent és ezzel 
szemben mindenféle díj, hozzájárulás stb. emelkedett. A civil szervezetekhez nem sorolható a 
Városi Televízió, hiszen munkaviszonnyal rendelkező személyek dolgoznak. A működésüket 
illetően a civil szférához sorolják, viszont ebben az esetben olyan személyekről van szó, akik 
reggel nyolc órától délután négy óráig, vagy akár éjszakába nyúlóan, hétvégénként is 
dolgoznak.  Nem egyfajta hobbiból végzik a munkájukat, hanem nekik ez a főállásuk. 
Megjegyezte, hogy ő elfogult a televízióval kapcsolatban, mivel 4 személyről és 4 családról 
van szó. Ezzel a támogatással nem volt szándéka megbántani más szervezeteket a városban, 
de valóban olyan munkavállalókról van szó, akiknek ez az egyetlen jövedelemforrása, illetve 
megélhetési módja, és mint az önkormányzat egyik intézménye úgy tud rájuk tekinteni.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Tudomása szerint civil szervezetként van nyilvántartva a Polgárőrség is, akik éjszakánként 
ingyen és bérmentve végzik a munkájukat.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Úgy véli, hogy minden civil szervezetnek el kell ismerni a munkáját. A Polgárőrséggel 
kapcsolatban is szintén elfogult, tehát a tavalyi évben, amit megrendeztek Megyei 
Polgárőrnapot az idei évben is igyekezett az önkormányzat segíteni. Viszont a televízióval 
kapcsolatban is azt tudja mondani, hogy azok a személyek, akik ott vannak, a nap 24 órájában 
végzik a tévézéssel kapcsolatos feladatokat, melyért minimálbért kapnak. Ők nem tudnak 
máshova elmenni dolgozni, a polgárőrök között viszont nagyon sokan vannak, akik mást is 
dolgoznak és elszántságból ingyen és bérmentve éjszakáznak, dolgoznak. Általában a civil 
szervezetek többsége az azért civil szervezet, mert mindenkinek van egy más jelegű polgári 
állása, jobb esetben van egy 8 órás munkaviszonya, de a televízió tagjai, munkatársai nem 
tudnak elmenni dolgozni a tévézés mellett, ez nem egyfajta hobbi, hanem ez egy élethivatás, 
ez egy munkahely az ő számukra, amit a civil szféra nagy megelégedettségére végeznek. 
Viszont megértette Ráduly Zsolt képviselő felvetését és bízik abban, hogy a jövő évi 20 %-os 
emelést is végre tudja hajtani a képviselő-testület.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 
szóló 16/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet „A” alternatívájának 
elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet „A” alternatívájának 
elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a 
képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet „A” alternatívájáról.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2.§  Ez a rendelet 2014. január 01-én lép hatályba. 
 
Tiszavasvári, 2013. november 28. 
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 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
2013. november 29-én. 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

1. melléklet a 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a  

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló  
16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének  

 
1. melléklete 

 
(a Lakásrendelet 20. §-ához) 

 
az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díjairól 

 
 
1.) Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díja 2014. január 01-től a 
következő: 
 

a./ összkomfortos lakás esetén:  250 Ft/m2/hó 
b./ komfortos lakás esetén:  232 Ft/m2/hó 
c./ félkomfortos lakás esetén:  97 Ft/m2/hó 
d./ komfort nélküli lakás esetén:  84 Ft/m2/hó  
 

2.) Költségelven megállapított bérleti díj:       348 Ft/m2/hó 
 
3.) Piaci alapon számított bérleti díj: a pályázati eljárásban ajánlott bérleti díj, amely nem 

lehet kevesebb attól, mintha a lakás bérleti díja költségelven kerülne megállapításra. 
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 A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet indokolása 

 
 

1. Általános indokolás 
 
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati 
rendelet szabályozza.   
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 
önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Lakásrendelet) 20.§ (1) bekezdése szerint a bérlakások havi bérleti díjának mértékét a 
Képviselő-testület állapítja meg. A lakásbérleti szerződésekben rögzítésre kerül, hogy a 
Képviselő-testületnek joga van a lakbér mértékét évente felülvizsgálni és azt megemelni. 
 
 

2. Részletes indokolás  
 

1. §-hoz 
 

Az önkormányzati Lakásrendelet felhatalmazása alapján a Képviselő-testület évente 
felülvizsgálhatja az önkormányzati lakások lakbérét és azt, amennyiben szükségesnek látja, 
megemelheti. 
Az Önkormányzat költségvetésére tekintettel szükséges az önkormányzati bevételek növelése, 
ezért indokolt a lakbér mértékének - az emelést megelőző év inflációjának mértékével történő 
- emelése.  
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a közterületek használatáról, a közutak nem 
közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásokról szóló 23/2003. (XI.05.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős: Csikós László Márk köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a szociális-, a gyermekjóléti ellátásokról szóló, 
valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról a több segélyfajta 
összevont kategóriájaként meghatározásra kerülő önkormányzati 
segély bevezetése miatt.  

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Röviden ismertette, hogy az első rendelet-tervezetben a fejezet számozások elcsúsztak, és a 
16. oldalon már a III. fejezetnek kellene jönnie, utána pedig a IV. és V. fejezet következik.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezetek elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezetek elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a szociális témájú rendelet-tervezeteket szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg:   
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend gyermekjóléti rendelet-tervezetét bocsátotta 
szavazásra.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg:   
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetét bocsátotta szavazásra.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg:   



 180



 181



 182

Tárgy (13.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos 
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Csikós László Márk köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
295/2013. (XI.28.) Kt. számú 

határozata 
 

A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, a 

Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett eljárás tekintetében 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett – 
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után a Rendelet 3. illetve 4. 
§-sok felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
A Tiszavasvári, 0424/28 helyrajzi számú ingatlanra előírt általános mezőgazdasági terület 
övezet megváltoztatásával a Helyi Építési Szabályzat módosításának várható környezetre 
gyakorolt hatása – figyelembe véve a beérkezett szakhatósági állásfoglalások tartalmát – nem 
indokolja a Rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését. 
 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2011-0006 kódszámú 
óvodafejlesztés pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 283/2013. (XI.14.) Kt. 
számú határozat módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
296/2013. (XI.28.) Kt. számú 

határozata 
 
Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2011-0006 kódszámú óvodafejlesztés pályázat eszközbeszerzésével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 283/2013. (XI.14.) Kt. számú 
határozat módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 283/2013. (XI.14.) Kt. számú 
határozata 4. pontját a következőképpen módosítja 
 

1. eredeti szövegrész: 
 Felkéri a polgármestert, hogy a II., III., IV., V. rész tekintetében az ALEX Fémbútor 
 Kft.-t hirdesse ki az eljárás nyertesének és felhatalmazza a szállítási szerződések 
 megkötésére a II. rész esetén bruttó 4.551.440,- Ft, a III. rész esetén bruttó 5.683.752,- 
 Ft, a IV. rész esetén bruttó 395.327,- Ft, az V. rész esetén bruttó 222.707,- Ft 
 összegben. 

 
 módosított szövegrész: 
 Felkéri a polgármestert, hogy a II., III., IV., V. rész tekintetében az ALEX Fémbútor 
 Kft.-t hirdesse ki az eljárás nyertesének és felhatalmazza a szállítási szerződések 
 megkötésére a II. rész esetén bruttó 4.551.440,- Ft, a III. rész esetén bruttó 5.683.750,- 
 Ft, a IV. rész esetén bruttó 395.327,- Ft, az V. rész esetén bruttó 222.707,- Ft 
 összegben. 
 

2. Egyéb vonatkozásban az eredeti határozat előírásai érvényesek. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket. 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Néhány mondatot kiemelt a tanuló jellemzéséből, melyet osztályfőnöke készített.  
 
„Nádudvari Sándor a Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egységének 8. a 
osztályos tanulója. 
Jó képességű és tanulmányi eredményű, széles érdeklődési körű, képzőművészeti tehetséggel 
megáldott, szorgalmas, céltudatos gyermek. A magatartása példamutató, tisztelettudó.  
A munkában kitartó. Mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységekben is maximálisan 
lehet rá számítani. Az ünnepségeken való szereplés, fellépés, a különféle tanulmányi 
versenyeken való megmérettetés vagy a DÖK munkájának a segítése egyaránt közel áll hozzá. 
Ő rendkívül aktív, színes egyénisége az iskolai diákközösségnek.  
Már alsó tagozatban kitűnt a társai közül a kézügyességével. 3. osztálytól foglalkozik 
fafaragással. 4.-től festészetet tanul, 6.-tól tagja a kerámiaszakkörnek. A képzőművészet 
területén kiváló eredményekkel büszkélkedik, így is öregbítve intézményünk jó hírnevét. 
2011-ben és 2012-ben országos rajzversenyen I. helyezett lett. De több térségi és megyei 
rajzpályázaton is díjazták a munkáit.  
Első osztályos kora óta néptáncol. Ebben a tevékenységben igen nagy örömét leli. 
Rendszeresen részt vesz iskolai és térségi szavalóversenyeken. Érdeklődik a történelem és a 
természetvédelem iránt.  
A sikeres érettségi után egyetemen szeretné folytatni tanulmányait. Célkitűzései között 
szerepel az építészmérnöki diploma megszerzése”.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megjegyezte, hogy egy nagyon szegény családról van szó, ezért örült annak, hogy Nádudvari 
Sándor tanuló az Arany János Programban részt kíván venni. Az önkormányzati segítség is 
nagyon jó helyre kerül és reméli, hogy bejut a programba.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elsősorban sok sikert kívánt Nádudvari Sándornak céljai eléréséhez. Majd megjegyezte, hogy 
nem egy hatalmas összegről van szó, de úgy véli, hogy ha szükség van rá, akkor minden 
egyes forint számít.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

297/2013. (XI.28.) Kt. sz.  
határozata  

 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján a helyi 
(települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a 
településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, 
leromlott lakóterületein - lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 
tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételére kiírt pályázata alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
- támogatja, hogy Nádudvari Sándor nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Zsoldos 
Piroska) Tiszavasvári település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó 
Programban. 
 
- vállalja, hogy Nádudvari Sándor részére a programban való részvétele idejére (maximum 5 
tanévre, tanévenként 10 hónapra) 2000,-Ft/hó ösztöndíjat nyújt.  
 
- felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő 
jelentkezéséhez készült pályázatát és jelen határozatot 2013. december 12. napjáig küldje meg 
a tanuló által első helyen kiválasztott középiskola részére. 
 
 
Határidő: 2013. december 12.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
- felkéri a jegyzőt, hogy Nádudvari Sándor ösztöndíjának anyagi fedezetét az önkormányzat 
költségvetési rendeletében biztosítsa. 
 
 
Határidő: esedékességkor                                        Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés intézményvezetői megbízások módosításáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Dr. Köblös Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Kérte, hogy a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjéről szóló határozat-tervezet kerüljön 
törlésre, mert az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonya már korábban is fennállt, így 
nem szükséges, hogy döntsön erről a Képviselő-testület.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

298/2013.(XI.28.) Kt. számú 
 határozata 

 
Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője vezetői pótlékának, kereset-

kiegészítésének megállapításáról szóló 248/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat 
módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 65.§ (3), valamint (5) bekezdéseiben 
meghatározott jogkörében eljárva a 248/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
2. a 105/2009. (V.21.) Kt. számú határozattal 2014. július 15. napjáig az Egyesített Óvodai 
Intézmény intézményvezetőjének megbízott Moravszki Zsoltné intézményvezetői pótlékát 
2013. szeptember 1. napjától a vezető besorolás szerinti illetményalapjának 40 
százalékában határozza meg. 
 



 187

 
Módosítás utáni szöveg: 
 
2. a 105/2009. (V.21.) Kt. számú határozattal 2014. július 15. napjáig az Egyesített Óvodai 
Intézmény intézményvezetőjének megbízott Moravszki Zsoltné intézményvezetői pótlékát 
2013. szeptember 1. napjától a vezető besorolás szerinti illetményalapjának 60 
százalékában határozza meg. 
 
2. A határozat módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
határidőben gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. december 2.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzat véleményéről az 
általános iskola felvételi körzethatáráról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megjegyezte, hogy a Tiszavasváriban működő köznevelési intézmények között szerepel a 
Magiszter Alapítványi Iskola is, ezért megkérdezte, hogy nem kellene-e a határozatban 
feltüntetni, mint önálló kormányzású és vezetésű iskolát, mivel a Magiszter is köznevelési 
intézmény, hiszen úgy szól a törvény, hogy a kormányhivatal kérése a településen működő 
köznevelési intézmények nevét szerepeltessék. A városban működik a Magiszter Alapítványi 
Óvoda, Általános Iskola, és Szakiskola, valamint a Tiszavasvári Általános Iskola, és az nincs 
szabályozva, hogy állami, magán vagy egyházi fenntartásúnak kell lennie az intézménynek.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta Ráduly Zsolt képviselő 
módosító indítványával együtt, mely szerint a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános 
Iskola, Középiskola és Szakiskola kerüljön felvételre az általános iskola felvételi 
körzethatárát illetően.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
299/2013. (XI.28.) Kt. számú 

határozata 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzat véleménye az általános iskola felvételi 
körzethatáráról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Tiszavasvári Általános Iskola felvételi körzethatárát Tiszavasvári Város közigazgatási 
területére javasolja megállapítani. 
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2.) Tiszavasvári Város Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű a Tiszavasvári 
Általános Iskolába járó gyermekek létszáma az alábbi: 654 fő 
 
- Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egységébe járó halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek létszáma: 95 fő 
 
- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységébe járó halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek létszáma: 132 fő 
 
- Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Kossuth u. 76. 
szám alatti telephelyére járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 338 fő 
 
- Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Petőfi u. 8. szám 
alatti telephelyére járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 88 fő 
 
 
3.) Tiszavasváriban működő köznevelési intézmény neve, címe, működési körzete: 
 
- Tiszavasvári Általános Iskola, 4440 Tiszavasvári, Ifjúsági u. 8., működési körzete: 
Tiszavasvári 
 
- Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola, 4440 
Tiszavasvári, Kossuth u. 76. működési körzete: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
 
4.) Tiszavasváriban működő, pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmény pontos 
neve, címe, működési körzete és az intézmény által ellátott feladatok: 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye, 
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u 67/A., működési körzete: Tiszavasvári, Szorgalmatos, 
Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök 
Ellátott feladata: pedagógiai szakszolgáltatás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés. 
 
 
5.) Felkéri a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatalt. 
 
 
Határidő: 2013. november 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet „A” alternatívájának 
elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a határozat-tervezet „A” 
alternatívájáról, mely szerint a Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2014. január 01. 
napjától a 2013. évi várható inflációinak megfelelő mértékben, egységesen 2 %-kal 
megemeli. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
300/2013. (XI.28.) Kt. számú  

határozata 
 

a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2014. január 01. napjától a 2013. évi várható 
inflációinak megfelelő mértékben, egységesen  2 %-kal megemeli. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződések módosításáról. 
 
Határidő: 2013. december 31.  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Városi Kincstárral mezőgazdasági ingatlanokra 
kötött haszonkölcsön szerződés módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy kaphat-e a képviselő-testület írásbeli tájékoztatást arról, hogy a Városi 
Kincstár a mezőgazdasági földeket, melyik vállalkozóval és milyen szinten művelteti, vagy 
van-e erről egyáltalán szerződés.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
301/2013. (XI.28.) Kt. számú  

határozata 
 

A Városi Kincstárral mezőgazdasági ingatlanokra kötött haszonkölcsön szerződés 
módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati 
rendelet 9.§ (1) bekezdés p./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Városi Kincstárral önkormányzati mezőgazdasági 
ingatlanok használatára kötött haszonkölcsön szerződés módosítását a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást a határozat szerint kösse meg az 
Intézmény vezetőjével. 
 
Határidő: 2013. november 30.                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester  
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301/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
mely létrejött egyrészről  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseletében                  
Dr. Fülöp Erik polgármester, mint Haszonkölcsön adó (továbbiakban Kölcsönadó), 
másrészről 
 
Városi Kincstár, Tiszavasvári (Tiszavasvári, Báthory u. 6.), képviseletében Dr. Groncsák 
Andrea intézményvezető, mint Haszonkölcsön vevő (továbbiakban Kölcsönvevő) között, a 
2013. február 01-én kötött Haszonkölcsön szerződés módosítására a következő feltételek 
szerint: 
 
1. Az eredeti haszonkölcsön szerződés 1./ pontja az alábbiak szerint változik:  
 

„1. Kölcsönadó a következő tiszavasvári önkormányzati mezőgazdasági rendeltetésű  
     ingatlanokat a Kölcsönvevő ingyenes használatába adja: 

 
 0246/2 hrsz-ú, 4.1561m2  nagyságú, szántó, erdő művelési ágú, 54.07 Ak értékű 

ingatlan 3.6456 m2  nagyságú, szántó művelési ágú, 49.48 Ak értékű területét, a 
 0246/1 hrsz-ú, 6922 m2  nagyságú, szántó művelési ágú, 9.67 Ak értékű ingatlant, a 
 046/1 hrsz-ú, 27.8474 m2  nagyságú, szántó, rét művelési ágú, 379.93 Ak értékű 

ingatlan - 044/1 hrsz-ú ingatlannal határos – 2.0000 m2 nagyságú területét, valamint a 
 044/1 hrsz-ú, 4.1053m2  nagyságú, szántó művelési ágú, 78.33 Ak értékű, a 
 6622/1 hrsz-ú, 2.5407 m2  nagyságú, legelő művelési ágú, 8.92 Ak értékű, és a 
 6622/2 hrsz-ú, 9.5054 m2  nagyságú, legelő, árok művelési ágú, 38.1 Ak értékű 

ingatlan 8.3072 m2  nagyságú területét.” 
 
2. A eredeti haszonkölcsön szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2013. december 02. 
 
 
 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Városi Kincstár, Tiszavasvári 
 mint Haszonkölcsön adó   mint Haszonkölcsön vevő 
 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester képv.:Dr. Groncsák Andrea intézményvezető 
 
 

 
 
 
 
 



 193

Tárgy (20.np.): Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
302/2013. (XI. 28.) Kt. számú  

határozata 
 

Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) 
önkormányzati rendelete 3. melléklet 3.7.3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület kezdeményezi a következő önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakó 
jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatására vonatkozó keresetlevél 30 napon belül történő 
benyújtását a Nyíregyházi Városi Bírósághoz: 
 

 Ónadi László  Tiszavasvári, Bocskai u. 77. 
 Rontó Ferencné Tiszavasvári, Kun B. u. 3. 
 Horváth Ferencné  Tiszavasvári, Kun B. u. 3.  
 

A keresetlevél benyújtását megelőzően a Testület döntéséről az érintetteket értesíteni kell, és 
fel kell őket szólítani a lakás kiürítésére, 15 napos határidő megjelölésével. 
 
   
Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a NYÍRREHAB-TEX Kft. Tiszavasvári, Gépállomás 
u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületrész bérletére 
vonatkozó kérelméről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

303/2013. (XI.28.) Kt. sz.  
határozata 

 
A NYÍRREHAB-TEX Kft. Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati 

ingatlanon lévő ingatlanrész bérletére vonatkozó kérelméről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti, 2448/10 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanon található „A üzem” megnevezésű főépületet 2013. december 01. 
napjától 2014. december 31. napjáig bérbe adja a NYÍRREHAB-TEX Kft. (4400 
Nyíregyháza, Játszó utca 2-4. I/4.) részére, megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása céljából a határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak szerint. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről 
és a bérleti szerződést kösse meg. 

 
Határidő: 2013. november 30.                                           Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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303/2013.(XI.28.) Kt. határozat melléklete 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 303/2013. 
(XI.28.) Kt. számú határozata alapján egyrészről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata (adószám: 15732468-2-15, törzsszám: 732462, 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester, mint tulajdonos 
bérbeadó, (továbbiakban Bérbeadó), másrészről a 
 
Nyírrehab-Tex Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. (adószám: 14336870-1-15., 
Cg:15-09-072788 4400 Nyíregyháza, Játszó utca 2-4 I/4.) képviseli: Makra Zoltán ügyvezető, 
mint bérlő (továbbiakban: Bérbeadó) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
 
 
1. Bérbeadó bérbe adja Bérlő bérbe veszi a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában 

álló tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3 szám alatti 
üzem, udvar megnevezésű, 5862 m2 nagyságú ingatlanon található összesen 630 m2 
alapterületű, „A üzem” megjelölésű főépületet (továbbiakban: bérleményt), mely a 
porta, valamint a főépület  részből áll. 

 
Bérbeadó megtekintéskori állapotban, megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása céljából bérbe adja Bérlő részére a bérleményt 2013. december 01. 
napjától 2014. december 31. napjáig. 
  

2. A Bérlő részére a bérleményt, annak korábbi használója a Pro-Team Nonprofit Kft. adja 
át, tekintettel arra, hogy a Pro-Team Nonprofit Kft. bérleményben végzett tevékenységét, 
az 1. pontban megjelölt időponttól a Bérlő folytatja.  
 
2.1. A birtokba adásról, az épületben található, illetve a Pro-Team Nonprofit Kft. 

tulajdonát képező ingóságok, gépek, eszközök, berendezési tárgyak átadásáról, 
valamint további használatáról a Bérlő és a Pro-Team Nonprofit Kft. egymással 
megállapodást köt, illetve jegyzőkönyvet készít.  

 
2.2.A bérlemény átadás-átvételkor fennálló műszaki állapotát, a bérleményben lévő, a 

Bérbeadó tulajdonát képező központi és egyéb berendezési tárgyak, eszközök listáját a 
Bérbeadó és Bérlő külön jegyzőkönyvben rögzítik. 

 
2.3. A Pro-Team Nonprofit Kft. és a Bérlő a bérlemény átadásakor jegyzőkönyvben 

rögzítik a közműórák (áram-, víz-, gázóra) állásait. Bérlő vállalja, hogy a 
közműszolgáltatóknál a Bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül bejelenti a 
fogyasztó személyében történő változást. 

  
2.4. Bérbeadó a bérleményben található ingóságokról (gépekről, eszközökről, berendezési 

tárgyakról) nem rendelkezik, mivel azok a Pro-Team Kft. tulajdonát képezik. 
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3.  Bérlő jogosult és köteles jelen szerződés alapján a bérleményt az előzőek szerint birtokba 
venni és azt, az 1.pontban meghatározott időponttól, a szerződés fennállása alatt kizárólag 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása céljára használni. Bérlő a 
bérlemény más célú használatára, hasznosítására csak akkor jogosult, ha erre nézve 
rendelkezik a Bérbeadó írásos engedélyével. 

 
4.  Bérlő a bérlemény használata után havonta 63.000 Ft + ÁFA, azaz Hatvanháromezer 

forint + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni, a Bérbeadó által kiállított számla alapján, 
átutalással Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési 
elszámolási számlájára, minden tárgyhó 10. napjáig.  

 
5. Bérlő köteles a bérleményt, valamint a benne lévő vagyontárgyakat rendeltetésszerűen 

használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait, felszereléseit, az épület központi 
berendezéseit is, valamint vagyonvédelmet maximálisan biztosítani. 

 
6. Bérlő értéknövelő beruházást csak a Bérbeadó írásos engedélyével, a vele történt 

megállapodás alapján végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását is kötelesek 
a felek kölcsönösen egyeztetni. 
Bérlő köteles az épület használatával együtt járó karbantartási, javítási és a kisebb 
felújítási munkákat saját költségén rendszeresen elvégezni.  

 
7. Bérlő a bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja albérletbe. 
 
8. Felek megállapodnak, hogy a bérleményre a bérlő köt vagyonbiztosítást, melyet a bérlet 

időtartama alatt nem mondhat fel. Bérlő a biztosítási kötvényt a bérleti szerződés aláírását 
követő 10 napon belül köteles bemutatni a Bérbeadónak. 

 
9. Bérlő köteles a 2014. december havi képviselő-testületi ülésen írásban beszámolni a 

bérleményben végzett tevékenységéről. 
 
10. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda 

gondosságával használja, az ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi, 
továbbá környezetvédelmi és köztisztasági szabályokat betartja.  

 
11. Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.  
 
12. Megszűnik a bérleti szerződés, ha bármely ellenőrzésre jogosult hatóság ellenőrzése során 

a hatósági előírások súlyos megsértését észlelte, a Bérlőt határidővel felszólította, de az a 
felszólításnak nem tett eleget, ezért az engedélyt a hatóság visszavonja. 

 
13. Bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően köteles a bérleményt tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. 
 
14. Bérlő köteles választáskor az 1. pontban megjelölt bérleményt szavazókör céljára 

biztosítani a Bérbeadó részére.  
 
15. A bérleti jog megszűnik: 
 

 a felek közös megegyezése alapján,  
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 mindkét fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolás nélkül, a felmondás átvételétől 
számított 30 napos felmondási idővel felmondani, 

 rendkívüli felmondással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (12) 
bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkeztekor, 

 Bérlő vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével, 
 ha a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségével késedelembe esik, és a Bérbeadó 

írásbeli felszólítása átvételét követő 8 napon belül póthatáridőben sem tesz eleget, a 
Bérbeadó további 8 napon belül  írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a 
jogviszonyt. 

 
Bérbeadó, bérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult a szerződést 
megszüntetni. Szerződő felek bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az 
alábbi eseteket: 
 A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó 

karbantartás elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasságát; 

 Bérlő további olyan jogellenes, vagy szerződésszegő magatartása, amely a Bérbeadó 
jogait, jogos érdekeit sérti. 

 
Bérlő a bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult jelen szerződést 
megszüntetni. Szerződő felek a bérbeadó súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az 
alábbi eseteket: 
 Bérbeadó szándékosan akadályozza a Bérlőt az ingatlan használatában.  

16. Szerződő felek a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések 
rendezését elsősorban békés úton, bírói út igénybevétele nélkül igyekeznek rendezni, 
amennyiben ez nem lehetséges, kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 

Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt 
akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk. 
 
 
 Tiszavasvári, 2013. december 02. 
  
  
 
 
----------------------------------------------------              ------------------------------------------ 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  Nyírrehab-Tex Rehabilitációs Közhasznú  
                     Bérbeadó   Nonprofit Kft. 
  képv:.Dr. Fülöp Erik polgármester Bérlő 
                                                       képv.: Makra Zoltán ügyvezető 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos elvi 
állásfoglalásról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Szentmihályi András köztisztviselő 
 
Szentmihályi András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Megjegyezte, hogy az előterjesztésben szeretne egy rövid pontosítást eszközölni. Az 
előterjesztés 4. oldalán, a 2. bekezdésben idéztek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 
szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A.§ (9a) pontját, mely szerint: „az ingatlan 
közigazgatási címének közterület-név változás miatt történő átvezetése iránti 
megkeresés alapján indult eljárás díja közterületenként 2 600 forint.” 

Az önkormányzatnak azonban nem a 32/A §-ra, hanem a 32/C § m) pontjára kell 
hivatkoznia, mely szerint „az eljárás tárgyánál fogva díjmentes… ha az eljárás 
megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül 
sor.”  

Hozzászólások: 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel az, hogy szóban kérdéssel fordult 
az önkormányzat a kormányhivatal felé arra vonatkozóan, hogy először a közterületek 
elnevezésének eljárásrendjével kapcsolatos rendeletet alkossa meg a képviselő-testület és 
majd csak ezt követően döntsön a konkrét utcanevek elnevezésének megváltoztatásáról, vagy 
akár fordítva is történhet ez. Az előterjesztésben utalást tettek arra, hogy a feltett kérdésre a 
kormányhivatalnál szóban nem tudtak választ adni. Ezek után írásban megkeresték a 
kormányhivatalt, de időközben a kormányhivatal ügyintézője arról tájékoztatta, hogy az a 
célszerű, ha elsőször az eljárásrendet tartalmazó rendeletet alkotja meg a testület. Végülis az 
előterjesztésben az szerepel, hogy a rendeletet alkossa meg a testület és utána kerüljön sor a 
konkrét utcanevek elnevezésének megváltoztatására. A korábbi években az utcanevek 
elnevezéseket rendeletben lehetett megváltoztatni. Tudni kell, hogy a rendelet az a forma, 
amely az állampolgárokra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg. Jelenleg az 
utcanevek megváltoztatása elég súlyos kötelezettség, amely az érintett település lakóit érinti. 
A szóbeli tájékoztatást követően írásban is jelezték, hogy az Mötv.-re figyelemmel nem 
szükséges rendeletet alkotni, hanem elég majd határozatot hozni, de ez majd az előterjesztés, 
vagy javaslat alapján a jövőre vonatkozó dolgok meghatározását jelenti, az akkori szabályok 
figyelembevételével, de jelenleg ez a jogszabály.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Megjegyezte, hogy a felsorolt utcák között nem találta a Március 21. út elnevezést, amely 
korábban Géza Fejedelem néven szerepelt. Kérte, hogy a Március 21 utat is tüntessék fel a 
határozatban.  
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Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő érintettségre hivatkozta nem vett részt a 
szavazásban) a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 
 
Szabó Krisztán a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Jelezte, hogy személyes érintettségre való tekintettel nem vesz részt a szavazásban, hiszen ő 
egy könyvelő irodát működtet a Vörös Hadsereg úton, mely érintett a témában és tudja, hogy 
ezek a jövőbeli változások milyen problémát fognak jelenteni, hiszen bélyegzőket, 
pénztárgépeket stb. át kell majd írnia a vállalkozóknak, továbbá nem csak a lakcím és 
személyigazolvány kártyák cserélése fog megtörténni, hanem a jelenlegi partnereknek az új 
címet is meg kell majd levélben küldeni.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással és 1 fő nem 
szavazott az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

304/2013. (XI.28.) Kt. számú 
határozata 

 
Utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos elvi állásfoglalás 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ban foglalt hatáskörében eljárva 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1./ Tiszavasvári városban a 2014. évi helyhatósági választásokat követően az alábbi utcák 
névváltoztatását javasolja: 
 
Április 4. utca (9 lakóval), 
Élmunkás utca (201 lakóval), 
Fürst Sándor utca (40), 
Gorkij utca (43), 
Hámán Kató (54) 
Kun Béla utca (86), 
Lenin utca (115), 
Partizán utca (37), 
Rajk László utca (66), 

Ságvári Endre utca (15),  
Sallai Imre utca (20),  
Tolbuhin utca (185),  
Úttörő utca (21),  
Vörös Csillag utca (30),  
Vörös Hadsereg utca (134),  
Zalka Máté utca (39),  
Zsdanov utca (40)
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2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határidőben gondoskodjon az utcanevek 
megváltoztatásával kapcsolatos előterjesztés benyújtásáról. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a közterületek elnevezésének eljárás 
rendjéről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
 
Határidő:  
1.-2./-es pont: 2014. évi önkormányzati választásokat követően  
 

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
3./-as pont: 2014. február 28. 
 

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (23.np.): Egyebek  
 
Hozzászólások: 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Megjegyezte, hogy Egyebek napirendi pont alatt több felvetése is lenne. Az első, hogy az 
ünnepek közeledtével nagyon sok városban, településen a díszkivilágítások kiépítésre 
kerülnek. Emlékezete szerint az elmúlt években a városban nem volt díszkivilágítás ilyen-
olyan okokra való hivatkozással. Úgy véli ahhoz, hogy egy kis karácsonyi hangulat 
uralkodjon a városban, szükség lenne egy kisebb díszkivilágításra, annak beszerzésére, mert a 
Tiszavasvári emberek hiányolják az ünnepi hangulatot, így elmennek más városokba szép 
látvány miatt. Kérte az önkormányzattól, hogy fontolják meg a felvetését és a lakosság 
kérését.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Szőke Zoltán képviselő felvetésére válaszul elmondta, hogy már korábban megrendelték a 
díszkivilágítást, továbbá elmondta, hogy 2013. december 2-án a Találkozások Háza előtti 
téren kerül felállításra és feldíszítésre a „Város fenyőfája.  Ezt követően elmondta, hogy a 
szerződést már eljuttatták az E.-ON -hoz, és reméli, hogy nem lesz semmi probléma a 
működtetéssel.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Szerényen lesz feldíszítve a város.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Szerényen, de a városközpontnak meglesz a hangulata. 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Elmondta, hogy többen is tapasztalták a városban, hogy néhány héten keresztül parkosítást és 
térkövetést végeztek a Sörpatika és a régi könyvtár előtti területen a város szebbé tétele 
érdekében. Majd elmondta, hogy több lakos is jelezte, hogy egyik nap még le volt térkövezve 
az üzletsor előtti terület, aztán a következő nap már újra felszedték a köveket. Megjegyezte, 
hogy nem tudja, mi lehet az oka, de furcsának tartotta, hogy egy kész állapot után újra bontani 
kényszerültek. Ezt követően megjegyezte, hogy a nevezett részen nem megoldott a 
csapadékvíz elvezetés problémája, hiszen az utóbbi napokban történt esőzést követően 
ugyanúgy megállt a víz, mint korábban. Nem tudja, hogyan készült a tervezés, de a kivitelezés 
látszik, hogy nem történt meg. Érdemes lenne elgondolkodni rajta, hogy hogyan lehet ezen a 
problémán változtatni, hiszen egy közepes vagy nagyobb esőzés már az üzletek elé viszi a 
felgyülemlett csapadékvizet.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Készítettek fotót a területről és a probléma megoldása folyamatban van.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Megjegyezte, hogy ő nem látta a fotót, de ő akkor járt arra, amikor szakadt az eső és a 
gyalogosok szorosan a fal mellett közlekedtek.  Elmondta, hogy amennyiben van rá mód és 
lehetőség, akkor keressen megoldást az önkormányzat arra, hogy a csapadékvizet valamilyen 
formában el lehessen vezetni. Majd elmondta, hogy korábban nyilatkozott polgármester úr az 
egyik televíziónak arról, hogy a Közösségi Házban ismét biztosítani fogják a fürdési 
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lehetőséget az arra rászoruló lakosságnak, ezért megkérdezte, hol tart ennek a problémának a 
megoldása.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tudomása szerint bármikor biztosítja a Magiszter Alapítvány.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Megkérdezte, hogy újra ingyenes ez a lehetőség és így többen tisztálkodhatnak, vagy még 
mindig fizetni kell a szolgáltatásért.   
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Emlékeztette a képviselőket, hogy korábban döntött a testület arról, hogy a Közösségi Házat 
ingyenes használatra átadja a Magiszter Alapítványnak. Emlékezete szerint egy kevés 
összeget kérnek azért, hogy ne legyenek indokolatlan igénybevételek, de jelenleg 
alkalmanként 100 vagy 200 forintot kérnek.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tudomása szerint 200 forint a fürdési lehetőség.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Tehát az Alapítvány üzemelteti a Közösségi Házat, így nekik van ezzel kapcsolatban 
költségük.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Megkérdezte Balogh Sándor képviselőt, hogy az ott élő lakosság igénybe veszi-e ezt a 
lehetőséget. 
 
Balogh Sándor képviselő: 
Tudomása szerint nem sokan veszik igénybe.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Úgy véli, hogy ebben az időszakban, amíg tart ez a megbetegedési hullám érdemes lenne azon 
elgondolkodni, hogy 1-2 hónapra, amíg az ÁNTSZ, és az illetékes egészségügyi hatóságok azt 
nem mondják, hogy lecsendesedett a megbetegedés addig biztosítsák a fürdés lehetőségét. Ha 
nem is véglegesen, vagy hosszabb ideig, de legalább addig, amíg tart a megbetegedés, hiszen 
korábban többen igénybe vették, most viszont nem. Megjegyezte, ha már egy vagy kettő 
emberrel lesz több a tiszta ember, vagy aki a kórokozót hordozza, akkor már nyertek ezzel a 
történettel. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 2013. november 14-én a katasztrófavédelem, az ÁNTSZ 
és a Városi Kincstár munkatársainak közreműködésével egy átfogó fertőtlenítést végeztek az 
a leginkább veszélyeztetett területeken, vagyis a Széles, Keskeny, Őz, Szarvas, Erdő 
utcákban. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a cselekvési terv, amiről már 
korábban is beszéltek hamarosan el fogják készíteni és a képviselő-testület elé fogják 
terjeszteni. Megjegyezte, hogy olyan javaslatot fog tenni, amely kötelező jelleggel megoldja a 
tisztálkodási problémákat. Mindenféleképpen arra szeretné majd ösztönözni az érintett terület 
lakosságát is, hogy a vezetékes ivóvíz ellátással kapcsolatos kötelezettségeket hajtsák végre. 
Ennek a pontos részleteit majd a képviselő-testület kidolgozza, illetve elfogadja a 
javaslataikat. Megjegyezte, hogy Szőke Zoltán képviselő Közösségi Ház ivóvíz ellátásával, 
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tisztálkodási vízellátással kapcsolatos felvetését támogatja és ígéretet tett arra vonatkozóan, 
hogy kezdeményezni fogja a Magiszter Alapítványnál, hogy amíg ez a megbetegedés le nem 
zajlik, tegyék ingyenessé a vízszolgáltatást. 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Megjegyezte, hogy ebben az évben lehetőség volt pályázatot benyújtani a Tanyafejlesztési 
Programba, de tudomása szerint Tiszavasvári nem adott be pályázott erre a programra, ezért 
kérte, hogy tájékoztassák erről a képviselő-testület tagjait.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tudomása szerint önkormányzatok nem vehettek részt a programba.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Elmondta, hogy a pályázaton belül lehetőség volt az utak a rendbetételére, gépek igénylésére 
és vásárlására, de nem tudták volna határidőre elkészíteni a pályázatot.    
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Elmondta, hogy volt egy megkeresés az irányába azzal kapcsolatban, hogy Sipos Ibolya 
alpolgármesterrel több alkalommal is folytatott egy úr egyeztetést a programban való 
részvétellel kapcsolatban. Az úr elmondása szerint ígéretet kapott arra, hogy segítséget, 
támogatást fog kapni, de gyakorlatilag annyira elhúzódott a történet, hogy lejárt a beadási 
határidő és nem történt semmi.  
 
Ráduly Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület 11 fővel továbbra is 
határozatképes maradt.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy Luczák András többször is megkereste ebben az 
ügyben, megnézték a pályázati kiírást és jelezte, hogy több személy is részt venne a 
programban, hogy a dűlőutakat, illetve a földutakat járhatóvá tegyék. Ehhez gépeket kellett 
volna vásárolni. Ezt követően megnézette a pályázatot Gáll Attilával, aki azt mondta, hogy 
olyan feltételek vannak kiírva, hogy egyszerűen teljesíthetetlenek voltak az előírások.  Egy 
pontrendszer alapján működött az egész pályázat és olyan pontok voltak, hogy esélye sem 
volt annak, hogy sikeres pályázatot nyújtson be az önkormányzat, ezért is maradt el a 
részvételi szándék.  
 
Szabó Zoltánné képviselő elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület 10 fővel továbbra is 
határozatképes maradt.  
 
Gáll Attila köztisztviselő: 
Az önkormányzat azokra a gépekre, ami a külterületi utakat tartaná karban, arra pályázhatott 
volna, viszont ez önerőt is igényelt, továbbá megnézték a pontozási rendszert, amelyek 
olyanok voltak, hogy nem is indulhattak volna. Igazából a tanyán, térségben levő 
vállalkozásoknak és az ott élőknek lett volna erre szükségük.   
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Több megkeresés volt ezzel kapcsolatban. Nem csak vállalkozások keresték meg, hanem 
mások is csak az ő elképzelésük teljesen másról szólt, mint ami a pályázati kiírásban 
szerepelt, és ez is nagyban megnehezítette azt, hogy köszönőviszonyban legyen a két dolog. 
 



 204

Szőke Zoltán képviselő: 
Tudomása szerint és a minisztérium válaszlevele alapján már olyan stádiumban volt az 
egyeztetés, hogy az önerő kérdése is megoldódhatott volna. Az érintett vállalkozók, a 
környéken élők vállalták volna, hogy az önerőt ők előteremtik és a későbbi működtetéssel 
kapcsolatban is talán elhangzottak felvetések. Majd megjegyezte, hogy pontosat nem tud 
nyilatkozni, hiszen nem vett részt az egyeztetésen, hozzá csak a szóbeli tájékoztatás és a levél 
jutott el a minisztérium részéről, de úgy tudja, hogy Tiszavasvári jó eséllyel pályázhatott 
volna, hiszen az elkövetkezendő időszakban nem biztos, hogy újra lesz lehetőség erre. Kérte, 
hogy amennyiben ezek a pályázatok újra kiírásra kerülnek, akkor ne maradjanak le róla, 
karolják fel a mezőgazdaságban dolgozókat, tanyán élőket, egyeztessék le velük a működtetés 
kérdését is és ne szaladjanak ki a határidőből, mert az is fontos, hogy ők is tudjanak 
boldogulni és tudjanak haladni. 
 
Szabó Zoltánné képviselő visszajött az ülésterembe, a képviselő-testület 11 fővel továbbra is 
határozatképes volt.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Elmondta, hogy pontosan nem emlékszik a program részleteire, ezért fel fogják eleveníteni a 
pályázati kiírást és írásban megküldik a választ, hogy mi volt az ő megkeresésük, mi volt az 
elképzelés és mi volt az, ami miatt úgy gondolták, hogy nem célszerű ebben a programban 
részt venni. 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Javasolta, hogy amennyiben a jövőben lehetőség lesz a programban való részvételre, akkor 
fogják ezt össze. 
 
Gáll Attila köztisztviselő: 
Emlékezete szerint a beadási határidő előtt néhány nappal keresték meg az önkormányzatot és 
elmondták, hogy melyik vállalkozóval egyezett meg az önerő biztosításáról, de a többi 
vállalkozót keresse meg az önkormányzat, tehát lehetőség sem lett volna a pályázat 
határidőben történő beadására.   
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Tudomása szerint az őszi időszak a bálozások időszaka, ő is volt mostanában egy-két bálban 
és hallotta, hogy a Kabay János Általános Iskolában is volt bál, ezért megkérdezte Balázsi 
Csillát, hogy a képviselők kaptak-e erre meghívást, hiszen több képviselő is jelezte, hogy nem 
kaptak meghívót. További kérdése volt, hogy milyen jellegű bál volt a Kabay Iskolában, mert 
ő korábban a tanulója volt és szerette volna jelenlétével megtisztelni az iskolát.   
 
Balázsi Csilla képviselő: 
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy ez egy SZMK által szervezett szokásos bál volt, de 
azért volt különlegesebb és azért volt nagyobb hírverése, mert ez a 20. jótékonysági bál volt a 
Kabay Iskola történetében. Nincs tudomása arról, hogy korábban külön küldtek volna 
meghívót a képviselő-testület tagjainak, de a polgármester az rendszeresen meghívásra kerül 
erre a rendezvényre, melyre felajánlást is kaptak a részéről. Általában ki szokták plakátolni 
ezt a rendezvényt, mert fizetős program és az SZMK ilyen esetekben nem szokta a vendégeit 
jótékonyan meghívni. Véleménye szerint egy nagyon jó hangulatú bál volt, melynek már a 
jövő héten pénzügyileg is fogja tudni az eredményét és azt, hogy milyen sikert tudtak elérni. 
Talán azért is volt különleges, mert a szülők is felléptek, mely még érdekesebbé tette, így 
ezzel meglepetést okoztak a vendégeknek. Tehát igyekeztek egy nagyon jó hangulatú bált 
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megszervezni, ahol 240 fő vett részt. Emlékezete szerint ennyi ember még egy jótékonysági 
bálon nem vett rész a városban. Nagyon sikeres volt, szeretnénk ezt jövőre megismételni és 
szeretettel várnak minden képviselőt és fognak hozni meghívót a képviselő-testület tagjainak.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megjegyezte, hogy azok a bálok, amelyeken ő is rész vett jótékonysági bálok voltak, ezért 
csodálkozott azon, hogy ha van belépő, meg van adomány, akkor miért nem kaptak 
meghívást.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Elmondta, hogy ez a bál, mint eddig a többi is az SZMK által szervezett bál volt. Tehát nem 
az iskola szervezi, hanem a Szülői Munkaközösség. 
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, hogy egy belső SZMK által rendezett bál bolt.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Nem. Ez egy nyitott bál volt, de a Szülői Munkaközösség szervezte meg. Plakátokat helyeztek 
el a város bizonyos pontjain, melyeken feltüntetésre kerültek a bál időpontja és helye is.   
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Korábban nem voltam még a Kabay János Általános Iskolában bálon, hiszen még csak most 
egy éve képviselő. 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megjegyezte, hogy a jövő hét folyamán lesz SZMK vezetőségi ülés, ahol szóvá fogja majd 
hozni Kovácsné Nagy Julianna képviselő felvetését. Eddig még ilyen jelzés nem volt, ezért 
megkérdezte, hogy a régebbi képviselők kaptak-e a Kabay-s bálra meghívót.   
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Erre ő konkrétan nem emlékszik, de ő is szülőként, nem pedig képviselőként vett részt a 
rendezvényen, mit első bálozó és megfizette a belépőt. Hangsúlyozta, hogy  egy nagyon 
színvonalas rendezvényen vettek részt. Nem képviselői mivoltából tette, hanem azért, mert 
támogatni szerette volna az iskolát és a Szülői Munkaközösséget. 
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, ha a képviselők nem tudtak róla akkor, hogy menjenek el. 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Véleménye szerin elég köztudott volt a városban, hiszen 240 ember tudott róla, de majd 
Balázsi Csilla tolmácsolja ezt az érintetteknek.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Több plakát is el volt helyezve a városban, de ezt a felvetést jelezni fogja az elnökségnek és 
jövőre küldenek meghívót a képviselő-testületi tagoknak.   
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy minden alkalommal kapott meghívót és korábban mindig jelen is tudott 
lenni a bálon, de most ez volt az első alkalom, hogy nem tudott jelen lenni.  
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Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Említésként elmondta, ha már a meghívókról van szó, akkor bizonyára emlékeznek a 
képviselő-testületi tagok, hogy a Váci Mihály Gimnázium szalagavatójára már korábban e-
mailban kiküldték a meghívót. A Vasvári Hírmondóban is megjelent tüdőszűrővel 
kapcsolatban elmondta, hogy jelzések érkeztek az önkormányzathoz arra vonatkozóan, hogy 
tekintettel a Hepatitis megbetegedésre sokan úgy gondolják, hogy nem akarnak eljönni a 
tüdőszűrésre. A meghirdetett program alapján ez 2013. december 3-án kezdődik a Közösségi 
Házban, 2013. december 4-től december 13-ig a Találkozások Házában, és december 16-án a 
Szociális Otthonban lesz a szűrés. Sokan úgy gondolják, hogy nem fertőtlenítik a tüdőszűrést 
végzők kellő számban azokat a gépeket, amelyekbe egymás után beállnak és hozzáérnek a 
géphez. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az önkormányzat külön felvette a kapcsolatot 
azokkal, akik a tüdőszűrést végzik és a korábbiakhoz képest is több fertőtlenítést kértek. Ha 
kell akkor úgy, hogy az Önkormányzat is beszáll annak a finanszírozásába, csak azért, hogy 
mindenkit megnyugtassanak, hogy ilyen probléma nem fordulhat elő. Ezt követően elmondta, 
hogy a munkanap átrendeződések miatt a két ünnep között és a Karácsonyt megelőzően egy 
napot kell dolgozni. Karácsony és Szilveszter között pedig 2 munkanap lesz. Arról 
tájékoztatta a képviselő-testület tagjait és a lakosságot, mely tájékoztatás meg fog jelenni a 
Vasvári Hírmondóban, hogy 3 munkanap van, amivel kapcsolatban azt kéri a dolgozóktól, 
hogy lehetőleg akinek nem kell ügyfélfogadást tartani vegye ki a szabadságát, ugyanis a 
dolgozóknak nagyon sok szabadsága van. Jelen esetben december 23. és december 30. 
hétfőről van szó, amikor a délelőtt folyamán van ügyfélfogadás. Természetesen az 
ügyfélfogadást fogják biztosítani, azonban december 31.-én kedden nincs ügyfélfogadás, tehát 
ez azt jelenti, hogy a Hivatal csökkentett üzemmódban fog dolgozni. Ügyfélfogadási időben a 
kérelmeket elveszik, de ügyintézés nem fog folyni, ez azt jelenti, hogy ha valaki december 
31.-én szeretne egy olyan kérelmet beadni, amiben azt szeretné, hogy december 31.-én döntés 
szülessen, akkor erre nem lesz lehetősége. Kérnek mindenkit, hogy ezekre legyenek 
tekintettel, hogy a szabadságok kiadását meg tudják oldani. Még az is lehet, hogy a jövő évtől 
fogják kezdeményezni a képviselő-testületnél azt, hogy a nyári időszakra és erre a téli ünnepi 
időszakra igazgatási szünetet rendeljen el. Ezt is rendeletben kell a testületnek eldönteni és 
meghatározni. Természetesen 2014. január 2-án csütörtöktől kezdve minden visszaáll az 
eredeti munkarend szerint, tehát ez a csökkentett üzemmód az újévi munkanapokat nem fogja 
érinteni.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 
polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
 


