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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott nyílt soron
kívüli testületi üléséről

Tárgy:                                                                                                          Rend. száma:                      Hat.száma:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. május 28-i nyílt soron kívüli ülése napirendjeinek 
jóváhagyására     31/2015.(V.28.)Kt.sz.

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásárólés a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról  9/2015.(V.29.)önk.rend.

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési 
összefoglaló jelentéséről készült tájékoztató elfogadásáról    32/2015.(V.28.)Kt.sz.

Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére 
vonatkozó szabályokról 10/2015.(V.29.)önk.rend.

a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos 
döntések meghozataláról    33/2015.(V.28.)Kt.sz.

„együtt-es-ély” –a Szolnoki járás településeinek 
területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában 
ÁROP -1.A.3-2014-2014-0053 programjához való csatlakozásról    34/2015.(V.28.)Kt.sz.

Pályázat kiírása a köztemető üzemeltetésére    35/2015.(V.28.)Kt.sz.

a Folyóvíz Víz- Csatorna Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
megbízásáról    36/2015.(V.28.)Kt.sz.

Víz- és csatornadíj támogatási pályázaton való részvételről    37/2015.(V.28.)Kt.sz.

A Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására 
pályázat benyújtásáról    38/2015.(V.28.)Kt.sz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  május  28-án
megtartott nyílt soron kívüli üléséről

Az ülés helye: Községháza
Vezseny, Templom u. 1.

Az ülés vezetője: Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak: Ács László
Kálmán Dezsőné
Kondor István
Péter Károly képviselők

Az ülésen meghívottként jelen van: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
testületi  ülés  határozatképes.  Az 5  képviselőből  5  fő  (100%) jelen  van.  Javaslatot  tesz  a
jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend
menetére:

Napirend:

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

2. A 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

4. Központi orvosi ügyelet biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. „együtt-es-ély” programhoz való csatlakozásról
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

6. Bejelentések



Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2015.(V.28.) Kt. számú határozata

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i nyílt soron kívüli
ülése napirendjeinek jóváhagyására

Vezseny Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015. május 28-i  nyílt  soron kívüli
ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:

Napirend:

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

2. A 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

4. Központi orvosi ügyelet biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. „együtt-es-ély” programhoz való csatlakozásról
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

6. Bejelentések

Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

I. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
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Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról  

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014.
évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli
el: 

I. Általános rendelkezések

1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
zárszámadást

98.930  e Ft bevétellel,
Ebből: költségvetési bevétel 85.613 e Ft

finanszírozási bevétel   13.317 e Ft

88.077 e Ft kiadással
Ebből: költségvetési kiadás 88.077 e Ft

10.853 e Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon
belül  kötelező,  önként  vállalt  és  államigazgatási  feladatonként  az  1.  mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési  bevételek és kiadások mérlegét  a  2.1. melléklet,  valamint  a felhalmozási
bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.  melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések

2.§  A  képviselő-testület  a  Vezseny  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  zárszámadását
részletesen a következők szerint fogadja el:

(1)A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  teljesített  beruházási  kiadásait  célonkénti
részletezéssel 27.099 e Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2)A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  felújítási  kiadások  teljesítését  célonkénti
részletezéssel 4.872 e Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(3.)Az önkormányzat működési költségvetési kiadásait címenként, költségvetési szerven belül
kiemelt kiadási előirányzatok részletezésével az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4)A  Képviselő-testület  Vezseny  Községi  Önkormányzat  általános  működési  és  ágazati
feladatok támogatásának alakulását a 6. melléklet szerint fogadja el. 

3.§  (1)A  Képviselő-testület  Vezseny  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetési
maradványát 10.853 e Ft összegben a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jegyző a költségvetési maradványnak 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről
köteles gondoskodni.
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4.§(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célonkénti alakulását a 9. melléklet szerint elfogadja.

(2)A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  adósság  állományát  a  10.  melléklet  szerint
tudomásul veszi.

(3)A Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  nyújtott  kölcsön alakulását  a  11.  melléklet
szerint tudomásul veszi.

(4)A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását a 8. melléklet
szerint tudomásul veszi.

(5)A Képviselő-testület  az önkormányzat  által  2014. évben nyújtott  közvetett  támogatások
összegét a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

5.§  (1.)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2014.  december  31-ei  állapot  szerinti
könyvviteli  mérlegét  a  14.  melléklet szerinti  összetételben 590.394 e Ft  eszköz és  forrás
mérleg főösszegben állapítja meg.

(2.)A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  vagyonkimutatását  2014.  december  31-i
fordulónappal a 15. melléklet szerinti összetételben és részletezésben fogadja el.

(3)Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  működéséből  származó
kötelezettségek és részesedések 2014. évi alakulását a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

III. Záró rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet 2015. május 29-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről  szóló  2/2014.(II.05.)   önkormányzati  rendelete,  valamint  az  azt  módosító
12/20143.(VI.23.),  16/2014.(VIII.22),  17/2014.(IX.26.),  19/2014.(X.21.),  20/2014.(XII.31.)
önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.

Vezseny, 2015. április 30. 

Szabó Ferenc Balláné  Berecz  Enikő
polgármester aljegyző

II. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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32/2015.(V.28.) Kt. számú határozata

Vezseny  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési  összefoglaló  jelentéséről
készült tájékoztató elfogadásáról.

 Vezseny Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdése  g.  pontjában  biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX.  törvény 119.§-ra  és a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
48., 49. §-ban  meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza:
                
A Képviselő-testület megtárgyalta a Vezseny Község Önkormányzata 2014. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentéséről szóló  tájékoztatót, azt tudomásul vette és elfogadja. 

Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző

III. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Az előterjesztést kiegészíteném annyival, hogy eddig is volt az önkormányzatnak rendelete
avar  és  kerti  hulladék égetésére  vonatkozóan,  de változtak  a  jogszabályok,  így nekünk is
módosítanunk kell a rendeletünket. Ezen felül, pedig most tudjuk módosítni az idejét is annak,
hogy mikor lehet égetni. Erre várom a képviselők javaslatait.

Szabó Ferenc polgármester
Eddig  elég  szűk  intervallum  volt  meghatározva,  ezt  mindenképpen  bővítenünk  kellene.
Javaslom, hogy úgy módosítsuk az időt, hogy március 1-től október 31-ig lehessen égetni,
hétfőtől szombatig, 8 és 19óra között.

Ács László képviselő
Egyetértek azzal, hogy vasárnap semmiképpen ne lehessen égetni.

Kálmán Dezsőné képviselő
Én azt javaslom, hogy inkább keddtől szombatig engedélyezzük november végéig, és ne a
reggeli óráktól, hanem 12 órától 19 óráig.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról
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Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő testülete  a környezet  védelmének általános
szabályairól szóló 1995 évi L. törvény 46 § (1) bekezdés c.) pontjában és 48. § (4) bekezdés
b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

A rendelet célja és hatálya

1.§ (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő
tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.

(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre kiterjed.

(3) A rendelet hatálya Vezseny község közigazgatási területére terjed ki

Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása

2.§ (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) Avart,  kerti  hulladékot  csak olyan helyen  és  területen  szabad elégetni,  ahol  az égetés
személyi  biztonságot  nem  veszélyeztet,  vagyoni  és  környezeti  kárt  nem  okoz.  Égetni  a
szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon
belül, szalma  és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren belül nem szabad. Égetni csak úgy
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne
károsítsa. 

(3) Közterületen égetni tilos.  

(4) Az égetést  március 1-től november 30-ig, kizárólag kedd, szerda, csütörtök,  péntek és
szombati  napokon,  12  és  19  óra  között  lehet  végezni,  szélcsendes  időben.  Az  égetés
időtartama a 120 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak száraz
állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és
hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény lakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni

(5) Az égetéshez nem használható benzin, olaj vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő
hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot,
gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

Az égetésre vonatkozó szabályok

3.§  (1)  A  tűz  őrzéséről  és  veszély  esetén  annak  eloltásáról  az  égetést  végző  köteles
gondoskodni.

(2) Az égetés helyszínén oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket valamint az
oltást  segítő  kéziszerszámot  (pl.  Lapát,  ásó,villa)  kell  az  égetés  helyszínén  készenlétben
tartani, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható.
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(3)  Az  égetés  befejezésével  a  tüzet  el  kell  oltani  és  a  parázslást  –vízzel,  földtakarással,
kéziszerszámokkal  –meg  kell  szüntetni.  A  tűz  kihunyásáról  a  tűzgyújtás  helyszínének
elhagyása előtt meg kell győződni

(4)  Tilos  égetni  egészségügyi,  oktatási,  kulturális  és  szociális  intézmények,  nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt. 
Tilos égetni továbbá, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el. 

Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

4.§  Aki  az  avar  és  kerti  hulladékok  égetésére  vonatkozó  előírásokat  nem  tartja  be,
hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható. 

Záró rendelkezések

5.§  A  rendelet  2015.  június  1.  –én  lép  hatályba  ,  ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  az
önkormányzat 11/2008. (VI.20.) számú rendelete. 

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
Polgármester aljegyző

IV. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2015.(V.28.) Kt. számú határozata

a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§
(1) bekezdése alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről  szóló 47/2004. (V.11.)  ESzCsM rendeletben foglaltakra,  továbbá az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre,
az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozza:
1./  A  Képviselő  testület  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  központi  orvosi  ügyeleti
feladatok  közös  biztosítása  céljából  együtt  kíván  működni  Besenyszög,  Csataszög,
Hunyadfalva,  Kőtelek,  Nagykörű,  Rákóczifalva,  Szajol,  Szászberek,  Szolnok,  Tiszajenő,
Tiszasüly,  Tiszavárkony,  Tószeg,  Újszász,  Vezseny,  Zagyvarékas  települések
önkormányzataival. Az együttműködés érdekében felhatalmazza a Polgármestert a határozati
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javaslat  3.  sz.  mellékletét  képező Együttműködési  Megállapodás  aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

2./ A Képviselő testület elfogadja a határozat 1. és 2. sz. mellékletét képező megállapodást és
szerződést, felhatalmazza a Polgármestert  azok aláírására,  valamint a szükséges intézkedés
megtételére a központi orvosi ügyeleti feladatok folyamatos ellátásának biztosítása céljából. 
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

3./  A  Képviselő-testület  felkéri  Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  a  központi
orvosi  ügyelet  biztosításával  kapcsolatos  közös  közbeszerzési  eljárás  előkészítésére  és
lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben
2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben

V. Napirendi pont tárgyalása 
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015.(V.28.) Kt. számú határozata

„együtt-es-ély”  –a  Szolnoki  járás  településeinek  területi  együttműködése  az
esélyegyenlőség  biztosításában  ÁROP  -1.A.3-2014-2014-0053  programjához  való
csatlakozásról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, valamint
az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV
törvény értelmében az alábbi határozatot hozza:
Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) által benyújtott ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú
az Államreform operatív program keretében megvalósuló a „Területi együttműködést segítő
programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban”  című  pályázat
keretében  megvalósuló  „együtt-es-ély”  –a  Szolnoki  járás  településeinek  területi
együttműködése  az  esélyegyenlőség  biztosításában  ÁROP  -1.A.3-2014-2014-0053
programjához csatlakozni kíván. 

Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben
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2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

VI. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

1.
Szabó Ferenc polgármester
A  TJK  Kft.  felmondta  a  vezsenyi  temetőre  vonatkozó  üzemeltetési  szerződést,  ezért  új
üzemeltetővel történő szerződéskötéshez pályázatot kell kiírnunk. Bármilyen cégtől kapunk
árajánlatot  nem  vagyunk  kötelesek  elfogadni,  úgy  is  dönthetünk,  hogy  az  önkormányzat
végezze  a  temető  üzemeltetését.  A  TJK  Kft-vel  kötött  szerződés  alapján  60  napos  a
felmondási idő, de ők kérték a szerződés közös megegyezéssel való megszűntetését.  Így a
szerződés  megszűnése  2015.  június  30.,  de  kikötöttük,  hogy  az  átadásig  a  temetőből  a
hulladékot el kell szállítaniuk, és a füvet le kell vágniuk. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015.(V.28.) Kt. számú határozata

Pályázat kiírása a köztemető üzemeltetésére

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület pályázatot ír ki a vezsenyi köztemető 5 éves – kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében történő – üzemeltetésére

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben

2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete -  a  temetőkről  és  a  temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki a Vezseny 364 hrsz. alatti
temető - kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére.
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A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt
éves időtartamra, 2015. július 01. napjától 2020. június 30. napjáig jöhet létre.
 Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról
szóló  145/1999.  (X.  01.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  szakmai,  pénzügyi  és  egyéb
feltételeknek  megfelel,  és  azokat  a  pályázat  benyújtásával  egyidejűleg  hitelt  érdemlően
igazolja. 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell: 
- igazolás  arra vonatkozóan,  hogy a pályázó rendelkezik a  temetőkről  és a  temetkezésről

szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.)
Korm.  rendeletben  meghatározott   az  üzemeltetőre  és  a  temetkezési  szolgáltatókra  is
vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
- a pályázó számlavezető bankja(i)nak igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin

az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás nem volt
- nemleges adóigazolás csatolása az NAV-tól 
- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra

vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

a. meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

b. biztosítani  az eltemetés  (urnaelhelyezés)  feltételeit,  ideértve  a  temetési  helyre  való  első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

c. megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d. biztosítani a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei

(infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
e. gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását,

zárását;
f. megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g. tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h. kijelölni a temetési helyeket;
i. elvégezni  a  temető  és  létesítményeinek  tisztántartását,  az  utak  karbantartását,

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j. összegyűjteni és elszállíttatni a hulladékot
k. gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l. összehangolni  a  temetői  létesítmények,  így  különösen  a  ravatalozó  használatával

kapcsolatos  temetkezési  szolgáltatói  tevékenységeket,  szervezési  intézkedésekkel
elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

m. gondoskodni az ügyfélfogadásról.

 A köztemetőn belül kötelező
- az elhunyt hűtésével,
- a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával,
- a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, 
- sírásással,  sírhelynyitással  és  visszahantolással  kapcsolatos  feladatok  ellátására  az

üzemeltető  szakszemélyzetének  és  berendezésének   igénybevétele  (az  üzemeltető  által
biztosított szolgáltatás).
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Egyéb kikötések:
- Az  üzemeltető  a  temetkezési  szolgáltatók  tekintetében  köteles  megtartani  az  egyenlő

bánásmód követelményét.
- Az  üzemeltető  köteles  a  temetkezéssel  kapcsolatos  ügyintézésről  és  a  temetkezési

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt
kifüggeszteni.

- Az  üzemeltető  lehetőleg  működtessen  irodát  ahol  ügyfélfogadást  tart  és  bemutató
helyiségként szolgál a kellékek árusításához.

- Az  üzemeltető  fenti  tevékenységei  alapján  végzett  tevékenységéért  a  tulajdonostól
díjazásra nem jogosult.

- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági
tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

Az üzemeltető köteles
a. az  üzemeltetés,  illetőleg  a  temetkezési  szolgáltatás  költségeinek  megosztására  az

önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
b. az  üzemeltetéssel  összefüggő  bevételeiről  és  kiadásairól,  valamint  a  közszolgáltatási

tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselő-testületet évente, minden év
május 31. napjáig köteles tájékoztatni.

Temetkezési  szolgáltatási  tevékenység  kormányrendeletben  meghatározott  műszaki,
közegészségügyi  és  alapvető  kegyeleti,  illetve  személyi  feltételek  szerint  gyakorolható.  A
temetkezési  szolgáltató  köteles  az  engedélyezett  temetkezési  szolgáltatási  tevékenységet  a
kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének
gyakorlása  során  a  szolgáltató  a  jogszabályokban  meghatározott  alapelvek  érvényesülését
köteles biztosítani.

A temettetők  és  a  szolgáltatók  által  befizetett  díjakat  (pl:  sírhely,  ravatalozó  bérleti  díja,
temető-fenntartási hozzájárulás, stb.) az üzemeltető befizeti az Önkormányzat részére.
A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos áramellátás, a
vízdíj,  a  folyékony  és  szilárd  hulladék  elszállításának  díját,  továbbá  a  köztemető
tisztántartásával,  gyommentesítésével,  síkosság  mentesítésével  összefüggő  költségek  az
üzemeltetőt terhelik.

A pályázatok  elbírálásánál  előnyt  élvez  az a  pályázó,  aki  a  jogszabályok  által  előírtaknál
bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. június 24.  16.00 óra. 

A pályázatok benyújtásának helye: Vezseny Községi Önkormányzat (5093 Templom u. 1.) 
További információ a 56/459-021 telefonon Balláné Berecz Enikő aljegyzőtől kérhető. 

A Pályázatokat a Képviselő testület soron következő testületi ülésén bírálja el. 
Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

2.
Szabó Ferenc polgármester
A  korábbi  ivóvíz  szolgáltató  FVCS  Kft.  már  nem  végez  tevékenységet,  és  szeretnénk
megszűntetni,  végelszámolást  indítani.  Időközben  az  ügyvezető  Varga  Antal  megbízatása
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megszűnt, ezért testületi döntést kell hoznunk arról, hogy továbbra is megbízzuk, hogy lássa
el az ügyvezetői feladatokat a végelszámolás végéig. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2015.(V.28.) Kt. számú határozata

a Folyóvíz Víz- Csatorna Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízásáról

Tiszavárkony  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgári  törvénykönyvről  szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésében, valamint a 3:112. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi döntést hozza:

1. Tiszavárkony  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  díjazás  nélkül,  a
taggyűlés  által  elfogadott  időponttól  további  5  évre  megbízza  a  Folyóvíz  Víz-  Csatorna
Szolgáltató  Kft.  (székhely:  6060  Tiszakécske,  Béke  utca  150.,  cégjegyzékszám:  03-09-
111497, adószám: 13247540-2-03) ügyvezetőjévé:

Varga Antalt
(an.: Gál Julianna,  születési  ideje:  1963. 08. 17., lakcím: 6100 Kiskunfélegyháza,  Tölgyfa
utca 5., adóazonosító jel: 8352913115)

2. A  képviselő-testület  a  Kft.  társasági  szerződését  a  hatályos  Ptk.  rendelkezéseinek
megfelelően módosítja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen képviselő-testületi döntésbe
foglaltak végrehajtására,  valamint  az önkormányzat  taggyűlésen történő képviseletére  és a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásban közreműködik: jegyző

Értesülnek:
Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben

2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Folyóvíz Víz- Csatorna Szolgáltató Kft.

3.
Szabó Ferenc polgármester
A TRV Zrt. megkeresett mindet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is részt kívánnak
venni  a  díjtámogatási  pályázaton,  melyhez  a  képviselő-testület  határozatát  is  csatolni
szükséges.
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2015.(V.28.) Kt.sz. határozata

Víz- és csatornadíj támogatási pályázaton való részvételről

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy a víz és csatornadíj
támogatási pályázaton részt kíván venni.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül: 

1. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 
2. Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok

4.
Szabó Ferenc polgármester
Az  idei  évben  is  pályázatot  nyújtunk  be  a kompok,  révek  fenntartásának,  felújításának
támogatására,  melyhez  a  képviselő-testület  határozatát  is  csatolni  szükséges.  A támogatás
összegének  30%-át  saját  erőként  kell  biztosítani,  melyet  a  kompot  üzemeltető  SZ-ZS Bt.
vállalt. Így az önkormányzatnak pénzben nem kerül a pályázat

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015.(V.28.) Kt.sz.  határozata

A Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázat benyújtásáról

A  Képviselő-testület  pályázat  benyújtását  rendeli  el  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter  által
kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázati kiírásra. 
A pályázatot a Tiszaföldvár-Vezseny között üzemelő közforgalmú, közútpótló kompátkelés
támogatására  nyújtja  be.  A  tervezett  beruházás  (felújítási  munkálatok)  költségkalkuláció
szerinti bruttó 6 849 480 ,- Ft összegének 30 %-át, 2 054 843Ft-ot saját forrásként, az átkelést
üzemeltető SZ-ZS 2003 Bt kötelezettségvállaló nyilatkozata alapján biztosítja. Felhatalmazza
a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2015. június 1. 
Felelős: polgármester 
Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester helyben

2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
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3. Képviselő-testület tagjai Helyben

Szabó Ferenc polgármester
Van valakinek kérdése, bejelenteni valója?

Kondor István képviselő
A járdaépítés mikor kezdődik meg?

Szabó Ferenc polgármester
Fel kell mérnünk az anyag szükségletet, és azután megrendelnünk. A Széchenyi utcában, a
Liszt Ferenc utcában, a Dobó utcában a Béke utcában és a Kossuth utcában terveztem a járda
építést, mivel ezeken a részeken vannak a legrosszabb állapotban. 

Kondor István képviselő
Kevesen  tudnak  még  erről,  és  szerintem  lennének  segítők,  úgyhogy  érdemes  lenne
meghirdetni.

Szabó Ferenc polgármester
Amint a felmérést elvégeztük, és meg lesz az anyag, meg fogjuk hirdetni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább
munkáját.

Kmf.

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
Polgármester aljegyző
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1. sz. melléklet a 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat     Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kötelező

       
Önként
vállalt

Állam- 
igazgatási

A B C D E    

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 20 874 26 394 25 993 25 993   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 378 13 378 13 378 13 378   
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása       

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 681 6 681 6 280 6 280   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 797 797 797 797   

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 18 5 344 5 344 5 344   

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  194 194 194   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 6 183 13 706 13 601 13 601   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei       
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 183 13 706 13 601 13 601   

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás       

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)  55 127 28 344 28 344   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  1 533 1 533 1 533   
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  53 594 26 811 26 811   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás       

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 765 10 065 11 517 10 737 780  

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 1 814 1 814 2 081 2 081   
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 814 1 814 2 081 2 081   

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói       

4.2. Gépjárműadó 6 521 7 821 8 860 8 080 780  

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 345 345 425 425   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 85 85 151 151   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 1 677 3 451 3 896 3 896   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke       
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 834 834 984 984   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 421 608 755 755   

5.4. Tulajdonosi bevételek 86 1 022 1 047 1 047   

5.5. Ellátási díjak       

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 336 681 806 806   

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése       

5.8. Kamatbevételek  4 2 2   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei       

5.10. Egyéb működési bevételek  302 302    

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 25 200 25 200     

6.1. Immateriális javak értékesítése       
6.2. Ingatlanok értékesítése 25 200 25 200     

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése       

6.4. Részesedések értékesítése       

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek       

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 700 1 380 850 850   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 700 700     
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7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  680 850 850   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 817 1 817 1 412 1 412   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 432 432 27 27   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 385 1 385 1 385 1 385   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 65 216 137 140 85 613 84 833 780  

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)       

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele       
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól       

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele       

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)       

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása       

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása       

12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 8 400 12 653 12 653 12 653   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 400 12 653 12 653 12 653   
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele       

13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)  664 664 664   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  664 664 664   
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése       

13.3. Betétek megszüntetése       

14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)       

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása       

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele       

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 8 400 13 317 13 317 13 317   

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
(9+16) 73 616 150 457 98 930 98 150 780  

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat      Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
Kötelező

Ebből:
Önként
vállalt Állam- igazgatási

A B C D E    

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 167 63 321 56 106    

1.1. Személyi  juttatások 9 785 14 280 14 225 14 225   
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 969 2 558 2 442 2 442   

1.3. Dologi  kiadások 14 362 21 090 16 724 16 724   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 560 8 239 7 840 7 840   

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 491 17 154 14 875 14 286 780  

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések       

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 390 2 851 2 893 2 893   

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  1 000 1 000 1 000   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások       

1.14.    - Kamattámogatások       

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 101 13 303 10 982 10 393 780  

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 34 449 86 472 31 971 31 971   
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2.1. Beruházások  54 123 27 099 27 099   
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás       
2.3 Felújítások 4 618 7 149 4 872 4 872   
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás       

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 29 831 25 200     

2.6 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       

2.7    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre       

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre       

2.12.    - Lakástámogatás       

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 29 831 25 200     

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)       

3.1. Általános tartalék       
3.2. Céltartalék       

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 73 616 149 793 88 077 87 297 780  

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)       

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése       
5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése       

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)       

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása       
6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása       

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása       

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása       

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)  664     

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  664     

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése       

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai       

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)       

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása       

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása       

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása       

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése       

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)  664     

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 73 616 150 457 88 077 87 297 780  

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Ezer

forintban

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 
kiadások 4. sor) (+/-) -8 400 -12 653

-2
464

   

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. 
sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 8 400 12 653

12
653
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. m
elléklet a 9/2015. (V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek    Kiadások    

Megnevezés
 eredeti

előirányzat
módosított
előirányzat

teljesítés Megnevezés
 eredeti

előirányzat
módosított
előirányzat

 teljesítés

A B C D E F G H I

1. Önkormányzatok működési támogatásai 20 874 26 394 25 993 Személyi juttatások 9 785 14 280 14 225

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 183 13 706 13 601 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 969 2 558 2 442

3. 2.-ból EU-s támogatás    Dologi kiadások 14 362 21 090 16 724

4. Közhatalmi bevételek 8 765 10 065 11 517 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 560 8 239 7 840

5. Működési célú átvett pénzeszközök 700 1 380 850 Egyéb működési célú kiadások 5 491 17 154 14 875

6. 5.-ből EU-s támogatás    Tartalékok    

7. Egyéb működési bevételek 1 677 3 451 3 896     

8.         

9.        

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 38 199 54 996 55 857 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 39 167 63 321 56 106

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 968 8 325 8 325 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása    

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 968 8 325 8 325 Likviditási célú hitelek törlesztése    

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése    

17.    Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése    

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek    Kölcsön törlesztése    

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele    Betét elhelyezése    

21.    Értékpapírok bevételei        

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 968 8 325 8 325 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)    

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 39 167 63 321
64

182
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 39 167 63 321 56 106

24. Költségvetési hiány: 968 8 325 249 Költségvetési többlet: - - -
25. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: - - 8 076
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. m
elléklet a 9/2015.(V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek    Kiadások    

Megnevezés
 eredeti

előirányzat
módosított
előirányzat

 teljesítés Megnevezés
 eredeti

előirányzat
módosított
előirányzat

 teljesítés

A B C D E F G H I

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  55 127 28 344 Beruházások  54 123 27 099

2. 1.-ből EU-s támogatás    1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás    

3. Felhalmozási bevételek 25 200 25 200  Felújítások 4 618 7 149 4 872

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 817 1 817 1 412 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás    

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)    Egyéb felhalmozási kiadások 29 831 25 200  

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek        

7.         

8.         

9.         

10.         

11.     Tartalékok    

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 27 017 82 144 29 756 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 34 449 86 472 31 971

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 7 432 4 328 4 328 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása    

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 432 4 328 4 328 Hitelek törlesztése    

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése    

16. Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése    

17. Értékpapír értékesítése    Kölcsön törlesztése    

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek    Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )    Betét elhelyezése    

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    Pénzügyi lízing kiadásai    

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        

23. Értékpapírok kibocsátása        

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek        

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 7 432 4 328 4 328 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)    

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 34 449 86 472 34 084 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 34 449 86 472 31 971
27. Költségvetési hiány: 7 432 4 328 2 215 Költségvetési többlet: - - -
28. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: - - -
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Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. m
elléklet a 9/2015.(V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez")

 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési

és befejezési éve
Felhasználás 2013.

XII.31-ig

2014. évi
módosított
előirányzat

2014. évi teljesítés
Összes teljesítés
2014. dec. 31-ig

A B C D E F G=(D+F)

számítógép vásárlás 184 2014  184 215 215

Emlékműhöz gránit tábla 49 2014  49 49 49

Szelektív hulladékszállító gépjámű vásárlás 53 594 2014-2015  53 594 26 797 26 797

   Részvény vásárlás 38 2014  38 38 38

Pályázatból kompmotor vásárlás(2014.) 226 2015  226   

Pályázatból hajózási rádió vásárlás(2014.) 32 2015  32   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ÖSSZESEN: 54 123   54 123 27 099 27 099

21



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. m
elléklet a 9/2015 (V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés
kezdési és

befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi
módosított
előirányzat

2014. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2014. dec. 31-ig

A B C D E F G=(D+F)

Révház felújítása (2013 pályázat) 300 2014  300 300 300

Úszólétesítmény (komp) felújítás (2013 pályázat) 4 318 2013-2014 100 4 318 4 018 4 118

számítógép felújítás 67 2014  67 21 21

ivóvíz és csatorna közmű felújítás (bérleti díj terhére) 1 189 2014  1 189 533 533

Komp fedélzet felújítás pályázatból (2014.) 1 275 2015  1 275   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ÖSSZESEN: 7 149  100 7 149 4 872 4 972
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5. melléklet a 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat

2014. évi működési költségvetés kiadásainak alakulása feladatonként

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014- évi Teljesített adatok

eredeti ei. módosított ei. teljesítés
Személyi
juttatás

Munkaadói
járulékok 

Dologi
kiadások

Egyéb
működési célú

kiadás
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6. melléklet a 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím eredeti előirányzat
módosított
előirányzat

teljesítés

1 2   

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása    

I.1.b, Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása    

      ba, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feledatokra 1 980 1 980 1 980

      bb, közvilágítás üzemeltetése 2 775 2 775 2 775

      bd, közutak fenntartására 2 620 2 620 2 620

      c, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 4 000 4 000 4 000

    

III. Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra    

     1. egyes jövedelempótló támogatás kiegészítésére 5 982 5 982 5 581

     2. hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz (beszámítás után) 2 003 2 003 2 003

     3. m, kistelepülések szociális feladatainak támogatása 699 699 699

    

IV. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása    

     1.d, nyílvános könyvtári és közművelődési feladatokra 797 797 797

    

V. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások    

     2. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás  4 388 4 388

     3. E-útdíj bevezetése miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése  921 921

     4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása  1 533 1 533

   13. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  17 17

   17. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 18 18 18

    

VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

     1. 2014. évi bérkompenzáció támogatása  194 194

    

Összesen: 20 874 27 927 27 526
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7. melléklet a 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

sor-
szám

Megnevezés Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 85 613

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 88 077

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) -2 464

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 13 317

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) 13 317

A Alaptevékenység maradványa (I+II) 10 853

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei  

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai  

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) 0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei  

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai  

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) 0

B Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) 0

C Összes maradvány (A+B) 10 853

D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 023

E Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 7 830

F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) 0

G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) 0

25



8. melléklet a 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-
szám Megnevezés Összeg  ( E Ft )

1. Pénzkészlet 2014. január 1-jénebből: 12 722 

2. Bankszámlák egyenlege 11 858 

3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 864 

4. Pénzkészlet változása -1 783 

6. Záró pénzkészlet 2014. december 31-énebből: 10 939 

7. Bankszámlák egyenlege 128 

8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 811 
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 Ezer
forintban !

9. m
elléklet a 9/2015.(V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség- 
vállalás 

éve

Összes
vállalt

kötelezettség

2014. évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években
Még fennálló
kötelezettség

2015. 2016. 2017. 2017. után

A B C D E F G H I J=(F+…+I)

1.
Működési célú

hiteltörlesztés (tőke+kamat)         

2. ............................         

3. ............................         

4.
Felhalmozási célú

hiteltörlesztés (tőke+kamat)         

5. ............................         

6. ............................         

7. Beruházás feladatonként         

8. ............................         

9. Felújítás célonként         

10. ............................         

11. Egyéb  25 200  25 200    25 200

12.
Vakond Kft. Felé fennáló üzletrész 

átruházás miatti részletfizetés 2003 25 200  25 200    25 200

13. ............................         

14. Összesen (1+4+7+9+11)  25 200  25 200    25 200
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Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 
2014. december 31-én

10. m
elléklet a 9/2015. (V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor-
szám

Adósságállomány 
eszközök szerint 

Nem lejárt

Lejárt
Nem lejárt,
lejárt összes

tartozás
1-90 nap
közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon 
túli

Összes lejárt
tartozás

A B C D E F G H=(D+…+G) I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1. Adóhatósággal szembeni tartozások        

2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló 
tartozás

       

3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni 
tartozás

       

4. TB alapokkal szembeni tartozás        

5.
Tartozásállomány önkormányzatok és 
intézmények felé

       

6. Szállítói tartozás        

7. Egyéb adósság 25 200      25 200

Belföldi összesen: 25 200      25 200

II. Külföldi hitelezők

1. Külföldi szállítók        

2. Egyéb adósság        

Külföldi összesen:        

Adósságállomány mindösszesen: 25 200      25 200
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 Ezer forintban !

11. m
elléklet a 9/2015.(V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

Sor-
szám

Hitel, kölcsön 
Kölcsön-
nyújtás

éve

Lejárat
éve 

Hitel, kölcsön
állomány

2014. dec. 31-
én

Hitel, kölcsön állomány december
31-én

2016. után
2015. 2016.

A B C D E F G H

1. Rövid lejáratú       

2. ............................       

3. ............................       

4. ............................       

5. ............................       

6. ............................       

7. ............................       

8. Hosszú lejáratú   3 970 3 528 3 106  

9. Lakossági ár- és belvíztámogatás 2000 2018 3 970 3 528 3 106  

10. ............................       

11. ............................       

12. ............................       

13. ............................       

14. ............................       

15. Összesen (1+8)   3 970 3 528 3 106  
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12. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez

 Ezer
forintban !

Sor-
szám

Bevételi jogcím Tervezett Tényleges

A B C D

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése   

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése   

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése   

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése   

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 35 30

6. -ebből:            Építményadó   

7. Telekadó   

8. Magánszemélyek kommunális adója 35 30

9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után   

10. Idegenforgalmi adó épület után   

11.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység után 
  

12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 780 1 193

13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség   

14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség   

15. Egyéb kedvezmény   

16. Egyéb kölcsön elengedése   

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26. Összesen: 815 1 223

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
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13. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez
Ezer

forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve Támogatás célja
Tervezett 

(E Ft)
Tényleges 

(E Ft)

1. Magyar Vöröskereszt helyben szervezett véradás támogatása 30 28

2. Ádám Kálmán Cserkész Csapat helyi cserkészek támogatása 30  

3. Révhajósok Országos Szövetsége éves tagdíj 40 40

4. Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. közpnti orvosi ügyelet ellátására 108 108

5. JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség hivatásos tűzoltóság fenntartásához 150  

6. Magyar Faluszövetség éves tagdíj 7 7

7. Med-Dent 2006 Bt. fogorvosi ellátásra 576 144

8. Szent István Római Katolikus Általános Iskola étkezési térítési díj hozzájárulás 2 000 158

9. Vetikom Nonprofit Kft. működésre átadott pénzeszköz 150 270

10. Országos Mentőszolgálat Alapítvány közhasznú cél megvalósítására 10 25

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

Összesen:  3 101 780
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14. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

S
or

sz
ám 2013. 2014.

évi adatok
A B C D

   I. Immateriális javak 01.   
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   02. 529 525 516 714 
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 03. 4 060 6 397 
3. Tenyészállatok 04.   
4. Beruházások, felújítások 05. 1 951 22 101 
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06.   

II. Tárgyi eszközök összesen: 07. 535 536 545 212 
   III. Befektetett pénzügyi eszközök 08. 25 790 25 828 
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 09.   
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10. 561 326 571 040 
I. Készletek 46.   
II. Értékpapírok 47.   
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 48.   
I. Lekötött bankbetétek 49.   
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 864 128 
III. Forintszámlák 51. 11 858 10 811 
IV. Devizaszámlák 52.   
C) PÉNZESZKÖZÖK 53. 12 722 10 939 
I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 3 060 2 221 
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. 4 320 5 132 

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 769 816 

D) KÖVETELÉSEK 57. 8 149 8 169 
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 60. 8 246 
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  62. 582 205 590 394 

 
 

FORRÁSOK

S
or

sz
ám

2013. év 2014. év

A B C C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 583 560   583 560   
II. Nemzeti vagyon változásai 02.   
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 12 722   12 722   
IV. Felhalmozott eredmény 04. -40 199   -40 199   
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05.   
VI. Mérleg szerinti eredmény 06.  5 746   
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) 07. 556 083   561 829   
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 845   88   
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 25 200   26 831   
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 77   394   
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 26 122   27 313   
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12.   
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13.  1 252   

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13) 14. 582 205   590 394   
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15.1. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

S
or

sz
ám Bruttó

Könyv
szerinti 

Becsült 

állományi érték

A B C D E

 I. Immateriális javak 01.    

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 770 735 545 212  

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07) 03. 680 933 516 714  

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04.    

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó 
       vagyoni értékű jogok

05.    

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06.    

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07.    

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 67 701 6 397  

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09.    

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, 
       felszerelések, járművek

10.    

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11.    

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12.    

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13.    

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14.    

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15.    

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16.    

3.4. Üzleti tenyészállatok 17.    

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 22 101 22 101  

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19.    

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20.    

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21.    

4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22.    

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23.    

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24.    

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök 
       értékhelyesbítése

25.    

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26.    

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27.    

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 25 828 25 828  

1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 25 828 25 828  

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30.    

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31.    

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32.    

1.4. Üzleti tartós részesedések 33.    
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2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34.    

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35.    

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt 
       megtestesítő értékpapírok

36.    

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.    

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38.    

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39.    

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40.    

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi 
       eszközök értékhelyesbítése

41.    

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42.    

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43.    

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44.    

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
     (01+02+28+44)

45. 796 563 571 040  

I. Készletek 46.    

II. Értékpapírok 47.    

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48.    

I. Lekötött bankbetétek 49.    

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 128 128  

III. Forintszámlák 51. 10 811 10 811  

IV. Devizaszámlák 52.    

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 10 939 10 939  

I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 2 221 2 221  

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. 5 132 5 132  

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 816 816  

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 8 169 8 169  

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. 246 246  

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.    

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. 246 246  

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.    

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61) 62. 815 917 590 394  
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15.2. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

S
or

sz
ám állományi 

érték

A B C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 583 560   

II. Nemzeti vagyon változásai 02.  

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 12 722   

IV. Felhalmozott eredmény 04. -40 199   

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05.  

VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 5 746   

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) 07. 561 829   

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 88   

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 26 831   

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 394   

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 27 313   

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12.  

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 1 252   

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13) 14. 590 394   
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15.3. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés

S
or

sz
ám Mennyiség

(db)
Értéke
(E Ft)

A B C D

„0”-ra leírt eszközök 1.   

Használatban lévő kisértékű immateriális javak 2.   

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök 3.   

Készletek 4.   

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) 5.     

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 6.   

Bérbe vett befektetett eszközök 7.   

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 8.   

 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 9.   

 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) 10.     

 Bérbe vett készletek 11.   

 Letétbe bizományba átvett készletek 12.   

 Intervenciós készletek 13.   

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) 14.     

Közgyűjtemény 15.   

 Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak 16.   

 Régészeti lelet 17.   

 Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök 18.   

 19.   
 20.   
 21.   
 22.   
 23.   
 24.   
 25.   
 26.   
 27.   
 28.   
 29.   
 30.   
 31.   
 32.   
 33.   

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):     

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
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15.4. melléklet a 9/2015.(V.29). önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

2014.

Megnevezés

S
or

sz
ám

Nyilvántartott
függő

követelések,
kötelezettségek

(db)

Értéke
(E Ft)

A B C D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 1.   

Egyéb függő követelések 2.   

Biztos (jövőbeni) követelések 3.   

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) 4.     

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 5.   

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 6.   

El nem ismert tartozások 7.   

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 8.   

Egyéb függő kötelezettségek 9.   

Függő kötelezettségek (5+…+9) 10.     

 11.   
 12.   
 13.   
 14.   
 15.   
 16.   
 17.   
 18.   
 19.   
 20.   

 21.   
 22.   
 23.   
 24.   
 25.   
 26.   
 27.   
 28.   
 29.   

 30.   
 31.   
 32.   
 33.   

Összesen (4+10)+(11+…+33):     
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16. m
elléklet a 9/2015. (V

.29.) önkorm
ányzati rendelethez

A Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése
Részesedés mértéke

(%-ban)
Részesedés összege

(Ft-ban)

Működésből
származó

kötelezettségek
összege XII. 31-én

 (Ft-ban)

1. Folyóvíz- és csatorna Szolgáltató Kft. Tiszakécske 10,0000                    340 000  
2. Vetitom Nonprofit Kft. 50,0000                    250 000                 3 695 000
3. TRV Zrt. Szolnok 0,0014                      38 000  
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     

       ÖSSZESEN:                     628 000                 3 695 000
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1. melléklet a 33/2015.(V.29.) Kt. számú határozathoz

M E G Á L L A P O D Á S

amely  létrejött  egyfelől  Vezseny  Község Önkormányzata  (székhelye:5093  Vezseny,

Templom  u.  1.,  képviseli:  Szabó  Ferenc  polgármester)  mint  Megrendelő  (a

továbbiakban:  Önkormányzat), másfelől  az  Liver  08  Kft. (cégjegyzékszáma:  16-09-

009985, székhelye: 5000 Szolnok Sóház u. 8. II/1. képviseli:  Dr. Kiss Attila ügyvezető,

mint  Vállalkozó  (a  továbbiakban:  Vállalkozó)  (együttesen: Felek) között,  az  alábbi

feltételek szerint:

1./  Felek jelen  megállapodással,  közös  megegyezéssel  megszüntetik  a  közöttük  -  a

központi orvosi ügyelet ellátására -2013. március 11. napján létrejött Ellátási szerződést.

2./  Jelen megállapodás hatálybalépésének napja: 2015. május 31.

3./  Felek kijelentik,  hogy  az  Ellátási  szerződés  megszüntetésével,  illetve  a  jelen

megállapodás hatályba lépésével kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük

nincs.

4./ Jelen megállapodást a Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Önkormányzat
képviseletében:

  Vállalkozó képviseletében:

 
…………………….

 
 ……………………

 polgármester   vállalkozó
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2. melléklet a 33/2015.(V.29.) Kt. számú határozathoz

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Vezseny Község Önkormányzata  (székhelye:5093 Vezseny,  Templom u. 1., képviseli:
Szabó Ferenc polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

Liver  08 Kft. (cégjegyzékszáma:  16-09-009985,  székhelye:  5000 Szolnok Sóház  u.  8.
II/1., képviseli:  Dr. Kiss Attila ügyvezető,  mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
együttes említésük esetén: Szerződő felek

között, a mai napon az alábbi feltételekkel.
I. A szerződés tárgya

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott szolnoki telephellyel folyamatosan biztosítja a
rendelési  időn  kívüli  központi  orvosi  ügyeletet  Besenyszög,  Csataszög,  Hunyadfalva,
Kőtelek,  Nagykörű,  Rákóczifalva,  Szajol,  Szászberek,  Szolnok,  Tiszajenő,  Tiszasüly,
Tiszavárkony,  Tószeg,  Újszász,  Vezseny  és  Zagyvarékas  települések  közigazgatási
területén (a továbbiakban: Önkormányzatok), 2015. június 1. napjától  - a központi orvosi
ügyeleti  feladatok  ellátására  kiírt  -   sikeres  közbeszerzési  eljárás  lezárásáig,  a  nyertes
ajánlattevővel  kötött  ellátási  szerződés  hatálybalépésének  napjáig,  de  legkésőbb  2015.
október 31. napjáig az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi
előírások alapján.
Az Önkormányzat illetékességi területén a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott
módon látja el a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet.

    II. A felek jogai és kötelezettségei

2.1./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén
élő  természetes  személyek  -  állandó  és  ideiglenes  lakosok,  valamint  egyéb  okból  itt
tartózkodók - vonatkozásában folyamatos, alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti
szolgálatot  lát  el  az  egészségügyről  szóló 1997.  évi  CLIV. törvény,  a  háziorvosi,  házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az
egészségügyi  szolgáltatás  gyakorlásának  általános  feltételeiről,  valamint  a  működési
engedélyezési  eljárásról  szóló  96/2003.  (VII.15.)  Korm.  rendeletben,  az  egészségügyi
szolgáltatások  nyújtásához  szükséges  szakmai  minimumfeltételekről  szóló  60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi  ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési  kérdéseiről  47/2004.  (V.11.)  ESzCsM  rendeletben  foglalt  előírások  alapján.
Szükség  esetén  a  Megbízott  gondoskodik  a  betegnek  az  illetékes  egészségügyi
intézménybe történő szállíttatásáról.

2.2./  A Megbízott  a  I.  pontban  meghatározott  Önkormányzatok  illetékességi  területére
kiterjedő orvosi ügyeletet Szolnoki telephellyel az alábbiakban felsorolt ismérvek alapján
látja el:
- Ambuláns ellátás:

-  az  Önkormányzatok  lakosai  számára  biztosított  -  egy fő  felnőtt/vegyes  orvossal  az
alábbiak szerint:
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munkanapokon: 19.00 órától 08.00 óráig;

munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 08.00 órától 08.00 óráig.

- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított -  egy fő gyermekorvossal  az alábbiak
szerint 

munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig;

munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig.

- „  Kijárós” ellátás:

- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított egy fő felnőtt/vegyes orvossal 

munkanapokon: 16.00 órától 07.00 óráig;
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított két fő felnőtt/vegyes orvossal 

munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig.
Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen 

- három fő - munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon négy fő - orvossal (kettő fő -
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon három fő - felnőtt/vegyes háziorvossal és egy
fő gyermekorvossal), 

- kettő fő ápolóval, 

- egy fő - munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon kettő fő - gépjárművezetővel, és 

-  egy  -  munkaszüneti,  szabad-  és  ünnepnapokon  kettő  -  gépjárművel  látja  el  az
ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással. 

Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: 700 fő

A központi orvosi ügyelet telephelye: Szolnok, Tószegi út 21.

2.3./  A  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  gépjárműveket,  a  mindenkor  hatályos
jogszabályok  alapján  előírt  minimum  feltételek  szerinti  gyógyszereket,  gépeket  és
eszközöket a Megbízott úgy köteles biztosítani és a teljesítés során pótolni, hogy a hatályos
jogszabályokban előírt felszereltség folyamatosan biztosított legyen.

2.4./  A Megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az ügyeleti  szolgálat  során használt
gépjárművekben  folyamatosan  biztosítja  a  hatályos  jogszabályokban  meghatározott
eszközöket,  műszereket  és  gyógyszereket.  Vállalja  továbbá,  hogy  szükség  esetén  (pl.
esetleges járvány vagy közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet) további készenléti
gépjárművet biztosít.

2.5./  A  Megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  keletkező  veszélyes  hulladékok
jogszabályi  előírások szerinti  rendszeres elszállítására és megsemmisítésére ezen feladat
ellátására  jogosultakkal  saját  költségére  szerződést  köt,  és  a  veszélyes  hulladékok
elszállításáról  és  megsemmisítéséről  a  szerződés  teljes  tartama  alatt  saját  költségen
gondoskodik.

2.6./  A Megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az ügyeleti  szolgálatot  a  sürgősségi
betegellátásban  gyakorlatot  szerzett  személyzettel  végzi.  A  Megbízott  felelősséggel
tartozik az általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért.

2.7./  A  Megbízott  tudomásul  veszi,  hogy  az  általa  megszerzett  működési  engedély
birtokában  a  jelen  szerződés  szerinti  ügyeleti  betegellátási  tevékenységet  az  illetékes
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Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  által  kiadott  érvényes  működési  engedély  és  a
jogviszony egész tartamára szóló felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti.

2.8./ Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízottat terheli az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló
43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet szerinti finanszírozási szerződés megkötése, melyet jelen
szerződés  aláírását  követően  haladéktalanul  kezdeményezni  köteles.  A  finanszírozási
szerződés  biztosítja  a  Megbízott  számára  e  szerződésben  rögzített  ellenszolgáltatás
összegén túl  a  forrást  jelen szerződésben rögzített  feladatok maradéktalan  ellátására.  A
finanszírozási szerződés létrejöttének késedelme nem mentesíti a Megbízottat a szerződés
tárgyának teljesítése alól, Önkormányzattal szemben a szerződés létrejöttének késedelme
többletfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 

2.9./  A Megbízott  az illetékes  Egészségbiztosítási  Pénztárral  megkötendő finanszírozási
szerződés alapján, köteles a jogszabályokban előírt betegdokumentáció és adminisztráció
vezetésére.  Köteles  továbbá  folyamatos  és  naprakész  információt  szolgáltatni  az
Egészségbiztosítási Pénztár, az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, az érintett
háziorvosok részére, az adatvédelmi előírások megtartása mellett. A Megbízott köteles a
működése során általa kezelt adatbázist megőrizni.

2.10./  A  Megbízott  tudomással  bír  arról,  hogy  az  ügyeleti  tevékenység  szakmai
felügyeletét a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékes intézete látja el.

2.11./  Megbízott  tudomásul  veszi,  hogy  az  Egészségbiztosítási  Pénztár  és  az
Önkormányzat,  a  hatályos  jogszabályok  alapján  jogosultak  ellenőrizni  a  Megbízott
tevékenységét. A Megbízott tűrni köteles a hatályos jogszabályok szerinti ellenőrzést, és
annak elvégzéséhez  a feltételeket,  valamint  a megfelelő  időben kért  dokumentációt  -  a
megjelölt határidőre - biztosítani. 

2.12./  A Megbízott  Egészségbiztosítási  Pénztárral  megkötendő  finanszírozási  szerződés
alapján,  felel  az ügyeleti  beosztás elkészítéséért.  Az ügyeleti  beosztásról - a szolgálatra
beosztott  személyek  nevének,  szakképesítésének,  címének  és  telefonszámának
feltüntetésével  -  a Megbízott  köteles  írásban értesíteni  az Egészségbiztosítási  Pénztárat,
valamint az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékes intézetét, legkésőbb
a  tárgyhót  megelőző  hónap  29.  napjáig.  A  beosztás  esetleges  változásait  a  Megbízott
köteles írásban bejelenteni.

2.13./ A Megbízott köteles az Önkormányzattal közölni a központi orvosi ügyeletet ellátó
orvosok  ügyeleti  telefonszámát  vagy  állandó  elérhetőségi  telefonszámát,  továbbá  az
ügyeleti telephelyen, valamint az érintett településen jól látható felületeken megjeleníteni
azokat. 

2.14./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben akár saját hibájából, akár rajta kívül
álló okból nem tudja biztosítani a jelen szerződés szerinti központi orvosi ügyelet ellátását,
úgy az Önkormányzat jogosult intézkedni az esetleges helyettesítés iránt, amelynek összes
költségét a Megbízott megtéríteni köteles.

2.15./ A Megbízott tevékenysége ellátása során a munkavédelmi, tűzvédelmi és higiénés
előírások maradéktalan megtartásával köteles eljárni.

42



2.16./  A Megbízott  köteles  valamennyi,  az  ügyeleti  szolgálatra  vonatkozóan elkészített
szabályzatát az Önkormányzat részére bemutatni.

III. Az ellenszolgáltatás

3.1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott központi orvosi ügyelet Önkormányzat
illetékességi  területén  történő  ellátásáért  a  Megbízottat  20  420-  Ft/hó  (húszezer-
négyszázhúsz forint/ hó) díj illeti meg. 

3.2./ A 3.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott által
szabályszerűen kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 90 napon belül, átutalással
egyenlíti ki.

3.3./  A Megbízott  a  díja  terhére  köteles  biztosítani  az  ügyelet  ellátásával  kapcsolatban
felmerülő összes költséget, így különösen a közreműködők valamennyi díját és bérjellegű
költségét,  az  ügyeleti  gépjárművek  üzemeltetési  költségeit,  a  gyógyszerek,  gyógyászati
segédeszközök  beszerzésével,  valamint  a  munkaruha  és  orvosi  textília  mosatásával
kapcsolatos kiadásokat. 

IV. A szerződés időtartama

4.1./  A jelen szerződés  meghatározott,  2015.  június  1.  napjától  a  sikeres  közbeszerzési
eljárás  lezárásáig,  a  nyertes  ajánlattevővel  kötött  ellátási  szerződés  hatálybalépésének
napjáig, de legkésőbb 2015. október 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre. 

V. A szerződés felmondása

5../  A  Felek  jelen  szerződést  közös  megegyezéssel  mondhatják  fel,   rendkívüli
felmondásnak van helye,  ha a Megbízottal  az Egészségbiztosítási  Pénztár megszüntette,
vagy felbontotta a finanszírozási szerződést, továbbá, ha az illetékes hatóság a központi
orvosi ügyelet működtetésére kiadott működési engedélyt visszavonta.

VI. Egyéb rendelkezések

6.1./ Az Önkormányzat jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:
- Név: Szabó Ferenc
- Beosztás: polgármester
- Levelezési címe:.5093 Vezseny, Templom u. 1.
- Telefonszáma: 56/459-021
- Telefax- száma: 56/459-022
- E-mail címe: info@vezseny.hu

6.2./ Megbízott jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:
- Név: Dr. Kiss Attila
- Beosztás: ügyvezető
- Levelezési címe: 5000 Szolnok, Sóház u. 8. 2/1.
- Telefonszáma: +3630-2895618
- Telefax-száma: 06-56-952-526
- E-mail címe: drkiss.att@gmail.com

6.3./  A jelen szerződést  érintő  kérdésekben a kapcsolattartás  módja a  cégszerűen aláírt
levél. A szakmai és napi operatív ügyek intézésében az Önkormányzat képviseletét Balláné
Berecz Enikő aljegyző látja el.
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6.4./  A szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a  2013.  évi  V.  törvény szabályai,
valamint a központi orvosi ügyeleti tevékenység végzésére vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.5./  A  szerződésből  eredő  jogvitákra  -  hatáskörtől  függően  -  kikötik  a  Szolnoki
Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Önkormányzat
képviseletében:

  Megbízott képviseletében:

 

…………………….

 

 ……………………
 polgármester   Megbízott
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3. melléklet a 33/2015.(V.29.) Kt. számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 ALAPELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

BIZTOSÍTÁSÁRA

amely létrejött a  következő szerződő felek között:
Szolnok  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata (székhelye:  5000  Szolnok,  Kossuth  tér  9.
képviselője: Szalay Ferenc polgármester), mint Gesztor
és
Besenyszög  Önkormányzata  (székhelye:  5071  Besenyszög,  Dózsa  Gy.  út  4.,  képviselője:
Balogh Zoltán polgármester),
Csataszög  Önkormányzata  (székhelye:  5064  Csataszög,  Szebb  Élet  u.  32.,  képviselője:
Pomázi Ferenc polgármester),
Hunyadfalva  Önkormányzata  (székhelye:  5063  Hunyadfalva,  Árpád  u.  12.,  képviselője:
Vékonyné Házi Eszter polgármester)
Kőtelek  Önkormányzata  (székhelye:  5062  Kőtelek,  Szabadság  u.  1.,  képviselője:  
Lovász Tibor polgármester),
Rákóczifalva Önkormányzata (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1.,  képviselője:
Kósa Lajos polgármester),
Nagykörű  Önkormányzata  (székhelye:  5065  Nagykörű,  Május  1.  út  1.,  képviselője:  
Dr. Veres Nándor polgármester),
Szászberek Önkormányzata  (székhelye:  5053 Szászberek,  Kossuth L. u.  197.,  képviselője:
Alapi József polgármester),
Szajol  Önkormányzata  (székhelye:  5081  Szajol,  Rózsák  tere  1.,  képviselője:  
ifj. Szöllősi József polgármester),
Tiszajenő  Önkormányzata  (székhelye:  5094  Tiszajenő,  Vasút  u.  11.,  képviselője:  
Puskás Béla Csaba polgármester),
Tiszasüly  Önkormányzata  (székhelye:  5061  Tiszasüly,  Kiséri  u.  47.,  képviselője:  
Pollák Tibor polgármester),
Tiszavárkony Önkormányzata (székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre kir. u. 37., képviselője:
Hegedűs István polgármester),
Tószeg  Önkormányzata  (székhelye:  5091  Tószeg,  Rákóczi  u.  37.,  képviselője:  
Dr. Gyuricza Miklós polgármester),
Újszász  Önkormányzata  (székhelye:  5052  Újszász,  Szabadság  tér  1.,  képviselője:  
Molnár Péter polgármester),
Vezseny  Önkormányzata  (székhelye:  5093  Vezseny,  Templom  u.  1.,  képviselője:  
ifj. Szabó Ferenc polgármester),
Zagyvarékas  Önkormányzata  (székhelye:  5051  Zagyvarékas,  Rákóczi  u.  56.,  képviselője:
Jánosi József polgármester),
a  továbbiakban  bármelyikük:  „Önkormányzat”,  a  szerződő  felek  együttesen
„Önkormányzatok”, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1.1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontja alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásról (a továbbiakban központi orvosi ügyelet).
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1.2.  Az  Önkormányzatok  érdekeltek  abban,  hogy  a  kötelezően  ellátandó  feladataikat
költséghatékony  módon,  optimális  erőforrás  felhasználás  mellett,  szakmai  együttműködés
keretein belül lássák el. 
1.3. A fentiek alapján Önkormányzatok megállapítják, hogy a központi orvosi ügyelet (ide
értve a gyermekorvosi ügyeletet is) biztosításával kapcsolatos céljaik összhangban állnak, erre
tekintettel az alábbi feltételek szerint együttműködnek a központi orvosi ügyelet feltételeinek
meghatározása és annak biztosítása során.

II. Együttműködés célja

Az  együttműködés  a  célja  a  központi  orvosi  ügyelet  ellátása  korábbi  költségszintjének
megtartása,  lehetőség  szerint  az  Önkormányzatok  feladatellátással  kapcsolatban  felmerülő
költségeinek csökkentése. 

III. Az együttműködés tartalma

Az  Önkormányzatok  az  Együttműködési  Megállapodás  II.  pontjában  meghatározott  cél
érdekében  jóhiszeműen  együttműködnek  egymással,  ennek  keretében  minden  szükséges
döntést  meghoznak,  illetve  intézkedést  megtesznek  azért,  hogy  az  ott  meghatározott  cél
megvalósuljon.

IV. Közbeszerzési eljárás

4.1.  Az  Önkormányzatok  jelen  Együttműködési  Megállapodás  időtartama  alatt  közös
közbeszerzési  eljárást  írnak  ki  (a  továbbiakban:  közös  közbeszerzés)  a  központi  orvosi
ügyeleti  ellátás  biztosítása  tárgyában,  2015.  november  01-től  2018.  október  31-ig  tartó
időszakra. A közös közbeszerzés során költséghatékony, erőforrásokat minimalizáló ellátási
feltételek megteremtésére kell törekedni.
4.2. A központi orvosi ügyeletre vonatkozó közös közbeszerzést az Önkormányzatok, mint
közös  ajánlatkérők  együttesen,  a  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  (a
továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint közbeszerzési eljárás keretében folytatják le. 
Az Önkormányzatok meghatalmazzák a Gesztort a közös közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A közbeszerzés során hozott döntések előkészítésében az Önkormányzatok képviselői, mint
szakmai előkészítők részt vehetnek. 

V. Kötelezettségvállalások

5.1.  Az  Önkormányzatok  kötelezik  magukat  arra,  hogy  aláírják  a  jelen  Együttműködési
Megállapodás alapján lefolytatott közös közbeszerzés nyertesével az Önkormányzatot érintő
központi  orvosi  ügyelet  ellátására  vonatkozó  szerződést,  továbbá  kötelezik  magukat  arra,
hogy a 2015. január 1. napjának megfelelő települési lakosságszámok arányában megosztják a
pályázatból származó előnyöket.
5.2.  Az  Önkormányzatok  kötelezik  magukat  arra,  hogy  a  szerződéskötés  előfeltételeként
2015.  október  31.  napjáig  gondoskodnak  az  eddigi  ellátási/szolgáltatási  szerződéseik
megszüntetéséről. 
5.3.  Az  Önkormányzatok  kötelezik  magukat  arra,  hogy  jóhiszeműen  a  tőlük  elvárható
mértékben együttműködnek egymással a pályázat lebonyolításában, a szerződéskötésben, és a
lehető  legteljesebb  mértékben  segítik  a  Gesztort  a  pályázattal  kapcsolatos  feladatokban.
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Ennek  alapján  kötelezettséget  vállalnak  a  pályázattal  kapcsolatos  adatszolgáltatásra,  mely
legalább a következő adat szolgáltatását jelenti:
- a települések 2015. január 1. napi lakosságszáma. 
Jelen  Együttműködési  Megállapodás  teljesítéséhez  szükséges  további  adatszolgáltatásra  a
Gesztor  felhívása  szerinti  módon  és  időben  Önkormányzatok  kötelezik  magukat.  Az
Önkormányzatok  jelen  nyilatkozat  aláírásával  felhatalmazzák  a  Gesztort  a  rendelkezésére
bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására.

VI. Díjazások és elszámolások

6.1. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös közbeszerzéssel kapcsolatos
előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.
6.2.  A  közös  közbeszerzés  lebonyolításával  kapcsolatos  költségeket  a  Gesztor  viseli.
Megtérülő költségnek számít az a költség, mely a pályázat során a részvételi és ajánlattételi
dokumentáció értékesítéséből befolyik. A Gesztor e dokumentációk értékesítéséből befolyó
bevételt a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére
fordítja. 

VII. Záró rendelkezések

7.1.  Az  Önkormányzatok  kötelezettséget  vállalnak  az  együttműködés  során  tudomásukra
jutott üzleti titkok és egyéb olyan információk titokban tartására, amelyek megtartásához az
érintettnek érdeke fűződik,  ez a kötelezettség azonban nem állhat  ellentétben a közérdekű
adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. 
7.2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges
jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre egy
esetleges jogvita esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Szolnoki Járásbíróság,
illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességének.
7.3.  Jelen Együttműködési  Megállapodást  az Önkormányzatok határozott  időre,  az aláírást
követő naptól a közös közbeszerzés jogerős lezárásáig kötik. Az Önkormányzatok tudomásul
veszik,  hogy  jelen  Együttműködési  Megállapodás  érvényességi  feltétele  valamennyi
Önkormányzat erre vonatkozó testületi döntése. 
7.4.  Önkormányzatok  kijelentik,  hogy  a  közös  közbeszerzés  eredménytelensége  esetén
Gesztort  nem  tekintik  felelősnek  és  vele  szemben  az  eredménytelenségből  származó  kár
megtérítése iránt igényt nem támasztanak. 
7.5.  Az  Önkormányzatok  a  jelen  Együttműködési  Megállapodásban  nem  szabályozott
kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  és  a  Kbt.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a
mai napon helybenhagyólag aláírták.
Jelen Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:
A központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására vonatkozó ellátási szerződés tervezet
Kelt: Szolnok, 2015. ……………….

Település  Polgármester  Jegyző
 Szolnok  …………………………..  ……………………………..

  Szalay Ferenc  Dr. Sebestyén Ildikó 
 Besenyszög  …………………………….. ……………………………..

  Balogh Zoltán  Munkácsi György
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 Csataszög …………………………….. ……………………………..
  Pomázi Ferenc  Szabó Szidónia

 Hunyadfalva …………………………….. ……………………………..
  Vékonyné Házi Eszter Szabó Szidónia

 Kőtelek …………………………….. ……………………………..
  Lovász Tibor  Dr. Varga Zoltán

 Nagykörű …………………………….. ……………………………..
  Dr. Veres Nándor  Szabó Szidónia

 Rákóczifalva …………………………….. ……………………………..
  Kósa Lajos  Török István

 Szajol …………………………….. ……………………………..
  Szöllősi József  Dr. Bartók László

 Szászberek …………………………….. ……………………………..
  Alapi József  Munkácsi György

 Tiszajenő …………………………….. ……………………………..
  Puskás Béla Csaba  Gyapjasné Sepsi Erzsébet

 Tiszasüly …………………………….. ……………………………..
  Pollák Tibor  Munkácsi György

 Tiszavárkony …………………………….. ……………………………..
 Hegedűs István Török István

 Tószeg …………………………….. ……………………………..
  Dr. Gyuricza Miklós  Hasznosné dr. Nagy Ágnes

 Újszász …………………………….. ……………………………..
  Molnár Péter  Udud Róza

 Vezseny …………………………….. ……………………………..
  Ifj. Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi Erzsébet

 Zagyvarékas …………………………….. ……………………………..
  Jánosi József  Jenesné Paróczai Erika

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

……………….  Önkormányzata  (székhelye:  ………………………………,  képviseli:
……………….., polgármester), mint megbízó (a továbbiakban:  Önkormányzat),
 másrészről a
………………. (cégjegyzékszáma:  …………..,  székhelye:  …………….,  képviseli:
………………… mint  megbízott  (a  továbbiakban:  Megbízott)  együttes  említésük  esetén
szerződő felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 

I. Előzmények

A szerződő felek rögzítik,  hogy Besenyszög,  Csataszög, Hunyadfalva,  Kőtelek,  Nagykörű,
Rákóczifalva,  Szajol,  Szászberek,  Szolnok,  Tiszajenő,  Tiszasüly,  Tiszavárkony,  Tószeg,
Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések önkormányzatai Együttműködési Megállapodást
kötöttek  alapellátáshoz  kapcsolódó  3.1.  pontban  meghatározott  orvosi  ügyleti  ellátás  (a
továbbiakban:  központi  orvosi  ügyelet)  biztosítása  céljából  közös  közbeszerzései  eljárás
lefolytatására. 
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Az érvényes  és eredményes közös közbeszerzési  eljárásban a közbeszerzési  eljárást lezáró
döntést meghozó testület a Megbízott ajánlatát nyilvánította nyertesnek.
A Megbízott,  mint  nyertes  ajánlattevő  és  az Önkormányzat  a  közös közbeszerzési  eljárás
tárgyaként  meghatározott  központi  orvosi  ügyelet  ellátásának  feltételeit  jelen  ellátási
szerződésben rögzítik.

II. A szerződés tárgya

Szerződő felek  rögzítik,  hogy a  Megbízott  szolnoki  telephellyel  folyamatosan  biztosítja  a
rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek,
Nagykörű,  Rákóczifalva,  Szajol,  Szászberek,  Szolnok,  Tiszajenő,  Tiszasüly,  Tiszavárkony,
Tószeg,  Újszász,  Vezseny  és  Zagyvarékas  települések  közigazgatási  területén  (a
továbbiakban: Önkormányzatok), 2015 november 1. naptól 2018. október 31. napig az orvosi
ügyelet ellátására vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján.
Az Önkormányzat  illetékességi  területén  a  Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
módon látja el a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet.

III. A felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén élő
természetes személyek – állandó és ideiglenes lakosok, valamint egyéb okból itt tartózkodók
– vonatkozásában folyamatos, alapellátási szintű központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot lát
el  az egészségügyről  szóló 1997. évi  CLIV. törvény,  a  háziorvosi,  házi gyermekorvosi  és
fogorvosi  tevékenységekről  szóló  4/2000.  (II.  25.)  EüM.  rendeletben,  az  egészségügyi
szolgáltatás  gyakorlásának  általános  feltételeiről,  valamint  a  működési  engedélyezési
eljárásról  szóló  96/2003.  (VII.  15.)  Korm.  rendeletben,  az  egészségügyi  szolgáltatások
nyújtásához  szükséges  szakmai  minimumfeltételekről  szóló  60/2003.  (X.  20.)  ESzCsM
rendeletben, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben foglalt előírások alapján. Szükség esetén a Vállalkozó
gondoskodik a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe történő szállíttatásáról.
3.2.  A  Megbízott  a  II.  pontban  meghatározott  Önkormányzatok  illetékességi  területére
kiterjedő központi orvosi ügyeletet Szolnoki telephelyen és az alábbi ismérvek alapján látja
el:
- Ambuláns ellátás:
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő felnőtt/vegyes orvossal az alábbiak
szerint:
munkanapokon: 19.00 órától 08.00 óráig;
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 08.00 órától 08.00 óráig.
-  az  Önkormányzatok  lakosai  számára  biztosított  -  egy fő  gyermekorvossal  az  alábbiak
szerint 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig;
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig.
- „  Kijárós” ellátás:
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított egy fő felnőtt/vegyes orvossal 
munkanapokon: 16.00 órától 07.00 óráig;
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított két fő felnőtt/vegyes orvossal 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig.

Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen 
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-  három  fő  -  munkaszüneti,  szabad-  és  ünnepnapokon  négy  fő  -  orvossal  (kettő  fő  -
munkaszüneti,  szabad- és ünnepnapokon három fő -  felnőtt/vegyes  háziorvossal és egy fő
gyermekorvossal), 
- kettő fő ápolóval, 
- egy fő - munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon kettő fő - gépjárművezetővel, és 
-  egy  -  munkaszüneti,  szabad-  és  ünnepnapokon  kettő  -  gépjárművel  látja  el  az  ügyeleti
rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással. 

Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: ……………… fő
A központi orvosi ügyelet telephelye(i): ……………………………….. 

3.3. A  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  gépjárműveket,  a  mindenkor  hatályos
jogszabályok alapján előírt minimum feltételek szerinti gyógyszereket, gépeket és eszközöket
a  Megbízott  úgy  köteles  biztosítani  és  a  teljesítés  során  pótolni,  hogy  a  hatályos
jogszabályokban előírt felszereltség folyamatosan biztosított legyen.

3.4. A  Megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  ügyeleti  szolgálat  során  használt
gépjárművekben  folyamatosan  biztosítja  a  hatályos  jogszabályokban  meghatározott
eszközöket,  műszereket  és  gyógyszereket.  Vállalja  továbbá,  hogy  szükség  esetén  (pl.
esetleges  járvány vagy közlekedési  nehézséget  okozó időjárási  helyzet)  további  készenléti
gépjárművet biztosít.

3.5. A  Megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  keletkező  veszélyes  hulladékok
jogszabályi  előírások  szerinti  rendszeres  elszállítására  és  megsemmisítésére  ezen  feladat
ellátására  jogosultakkal  saját  költségére  szerződést  köt,  és  a  veszélyes  hulladékok
elszállításáról  és  megsemmisítéséről  a  szerződés  teljes  tartama  alatt  saját  költségen
gondoskodik.

3.6. A  Megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  ügyeleti  szolgálatot  a  sürgősségi
betegellátásban gyakorlatot szerzett személyzettel végzi. A Megbízott felelősséggel tartozik
az általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért.

3.7. A  Megbízott  tudomásul  veszi,  hogy  az  általa  megszerzett  működési  engedély
birtokában  a  jelen  szerződés  szerinti  ügyeleti  betegellátási  tevékenységet  az  illetékes
Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  által  kiadott  érvényes  működési  engedély  és  a
jogviszony egész tartamára szóló felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti.
3.8.  A  Megbízott  tudomásul  veszi,  hogy  a  Megbízottat  terheli  az  egészségügyi
szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól
szóló  43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti  finanszírozási szerződés megkötése, melyet
jelen szerződés  aláírását  követően haladéktalanul  kezdeményezni  köteles.  A finanszírozási
szerződés biztosítja a Megbízott számára e szerződésben rögzített ellenszolgáltatás összegén
túl a forrást jelen szerződésben rögzített feladatok maradéktalan ellátására. A finanszírozási
szerződés  létrejöttének  késedelme  nem mentesíti  a  Megbízottat  a  közbeszerzés  tárgyának
szerződésszerű teljesítése alól, Önkormányzattal szemben a szerződés létrejöttének késedelme
többletfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 

3.9. A  Megbízott  az  illetékes  Egészségbiztosítási  Pénztárral  megkötendő  finanszírozási
szerződés  alapján,  köteles  a  jogszabályokban  előírt  betegdokumentáció  és  adminisztráció
vezetésére.  Köteles  továbbá  folyamatos  és  naprakész  információt  szolgáltatni  az
Egészségbiztosítási  Pénztár,  az illetékes Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv, az érintett
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háziorvosok  részére,  az  adatvédelmi  előírások  megtartása  mellett.  A  Megbízott  köteles  a
működése során általa kezelt adatbázist megőrizni.

3.10. A Megbízott tudomással bír arról, hogy az ügyeleti tevékenység szakmai felügyeletét a
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv illetékes intézete látja el.

3.11. A  Megbízott  tudomásul  veszi,  hogy  az  Egészségbiztosítási  Pénztár  és  az
Önkormányzat,  a  hatályos  jogszabályok  alapján  jogosultak  ellenőrizni  a  Megbízott
tevékenységét.  A  Megbízott  tűrni  köteles  a  hatályos  jogszabályok  szerinti  ellenőrzést,  és
annak  elvégzéséhez  a  feltételeket,  valamint  a  megfelelő  időben  kért  dokumentációt  –  a
megjelölt határidőre – biztosítani. 

3.12. A  Megbízott  Egészségbiztosítási  Pénztárral  megkötendő  finanszírozási  szerződés
alapján,  felel  az  ügyeleti  beosztás  elkészítéséért.  Az  ügyeleti  beosztásról  –  a  szolgálatra
beosztott személyek nevének, szakképesítésének, címének és telefonszámának feltüntetésével
– a Megbízott köteles írásban értesíteni az Egészségbiztosítási Pénztárat, valamint az illetékes
Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  illetékes  intézetét,  legkésőbb  a  tárgyhót  megelőző
hónap 29. napjáig. A beosztás esetleges változásait a Megbízott  köteles írásban bejelenteni.

3.13. A Megbízott köteles az Önkormányzattal  közölni a központi orvosi ügyeletet ellátó
orvosok ügyeleti telefonszámát vagy állandó elérhetőségi telefonszámát, továbbá az ügyeleti
telephelyen, valamint az érintett településen jól látható felületeken megjeleníteni azokat. 

3.14. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben akár saját hibájából, akár rajta kívül
álló okból nem tudja biztosítani a jelen szerződés szerinti központi orvosi ügyelet ellátását,
úgy az Önkormányzat  jogosult  intézkedni az esetleges helyettesítés iránt, amelynek összes
költségét a Megbízott megtéríteni köteles.

3.15. A Megbízott  tevékenysége  ellátása  során  a  munkavédelmi,  tűzvédelmi  és  higiénés
előírások maradéktalan megtartásával köteles eljárni.

3.16. A  Megbízott  köteles  valamennyi,  az  ügyeleti  szolgálatra  vonatkozóan  elkészített
szabályzatát az Önkormányzat részére bemutatni.

IV. Az ellenszolgáltatás

4.1. Jelen szerződés III. pontjában meghatározott központi orvosi ügyelet Önkormányzat
illetékességi területén történő ellátásáért a Megbízottat ……………. Ft/hó (………………….
forint/hó) díj illeti meg. 

4.2. A 4.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott
által  szabályszerűen  kiállított  számla  alapján,  a  teljesítéstől  számított  90  napon  belül,
átutalással egyenlíti ki.

4.3. A  Megbízott  a  díja  terhére  köteles  biztosítani  az  ügyelet  ellátásával  kapcsolatban
felmerülő  összes költséget,  így különösen a közreműködők valamennyi  díját  és bérjellegű
költségét,  az  ügyeleti  gépjárművek  üzemeltetési  költségeit,  a  gyógyszerek,  gyógyászati
segédeszközök  beszerzésével,  valamint  a  munkaruha  és  orvosi  textília  mosatásával
kapcsolatos kiadásokat. 
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V. A szerződés időtartama, módosítása

5.1. A jelen szerződés 2015. év november hó 1.  napjától  2018. év október 31.  napjáig
terjedő, határozott időtartamra jön létre. 

5.2. A  szerződő  felek  jelen  szerződést  a  hatályos  közbeszerzési  törvény  alapján
módosíthatják. 

VI. A szerződés felmondása

6.1. Az Önkormányzat  jelen szerződést  a közbeszerzési  ajánlati  felhívásban,  valamint  a
közbeszerzési  eljárási  dokumentációban,  továbbá  a  közbeszerzési  felhívásra  benyújtott
pályázatában  részletezett  feltételek  megsértése  esetén  három  hónapos  felmondási  idővel
mondhatja fel. 
Azonnali  felmondásnak  van  helye,  ha  a  Megbízottal  az  Egészségbiztosítási  Pénztár
megszüntette, vagy felbontotta a finanszírozási szerződést, továbbá, ha az illetékes hatóság a
központi orvosi ügyelet működtetésére kiadott működési engedélyt visszavonta.

6.2. Jelen szerződést a Megbízott hat hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

VII. Egyéb rendelkezések
7.1. Az Önkormányzat jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:

- Név:  
- Beosztás: 
- Levelezési címe:
- Telefonszáma:
- Telefax- száma:
- E-mail címe: 

7.2. Megbízott jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője:
- Név: …………………………….
- Beosztás: …………………………….
- Levelezési címe: …………………………….
- Telefonszáma: …………………………….
- Telefax-száma: …………………………….
- E-mail címe: …………………………….

7.3. A  jelen  szerződést  érintő  kérdésekben  a  kapcsolattartás  módja  a  cégszerűen  aláírt
levél. A szakmai és napi operatív ügyek intézésében az Önkormányzat képviseletét a … látja
el.

7.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi  V.  törvény  szabályai,  valamint  a  központi  orvosi  ügyeleti  tevékenység  végzésére
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.5. A szerződésből  eredő  jogvitákra  -  hatáskörtől  függően  –  szerződő  felek  kikötik  a
Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
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7.6. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a tárgyi közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentumok, nevezetesen
- az ajánlati felhívás
- a közbeszerzési eljárási dokumentáció
- az ajánlat.

A  szerződő  felek  a  fentieket,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  elolvasás  és
értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

S z o l n o k, 2015. ………...
                    
       Önkormányzat képviseletében: Megbízott képviseletében:

……………………. ……………………
      polgármester        Megbízott
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