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 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 
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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2018. augusztus 29-én (szerda) 16,00 óra 

 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda alapító okiratának módosítására 
Előadó: Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 
2.)Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
3.)Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
4.)Előterjesztés Zagyvarékas Község Településfejlesztési koncepciójának 
megállapításáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
5.) Előterjesztés a „Szociális konyha építése Zagyvarékason”című pályázat keretében a 
közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztására és az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevők előzetes kijelölésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
6.)Előterjesztés a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason”című pályázat 
keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztására és az ajánlattételre 
felkérhető ajánlattevők előzetes kijelölésére- az anyag az ülésen kerül kiosztásra- 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
Zárt ülés 
 
1.) Javaslat a Zagyvarékas, Szabadság tér 2. szám alatti önkormányzati lakás 
bérbeadására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az ülés 
megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló 
10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2018. augusztus 28. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  



 

Okirat száma: ………………-2/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4.  
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha 5051 Zagyvarékas, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Tószeg 

5091 Tószeg, Rákóczi út 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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3.1.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 
pont 1.1, 1.21., alpontjában és a 3., 13., 17., 25. pontjában, valamint a 8. §-ban meghatározottak 
szerinti óvodai nevelés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a 21/A. 
§ szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 21/B. § szerinti ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetés és a 21/C. § szerinti szünidei gyermekétkeztetési feladatok 
ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás.  
 
Az óvodai nevelés során ellátja a következő feladatokat: 
a) az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése. 
b) a gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelése, szocializációjának biztosítása. 
c) a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésnek megvalósítása. 
d) a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása. 
e) a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése. 
f) a személyiség vonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú 

tapasztalatszerzés biztosításával. 
g) sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 

óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, integrált nevelése, ellátása az 
alábbi sajátos nevelési igény estén:  

- testi fogyatékos, enyhe fokban mozgássérült;  
- érzékszervi fogyatékos, látás-, hallássérült;  
- tanulásban akadályozott, értelmileg enyhe fokban sérült;  
- beszédfogyatékos;  
- kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő;  
- aktivitás és figyelem zavara. 

h) esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb kompenzálása, 
integrált óvodai nevelés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zagyvarékas község közigazgatási 
területe, továbbá felvételt biztosít az ország területéről, illetve a határon túli magyar 
településekről jelentkezők részére is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjét – pályázat útján – az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, valamint 
a képviselő-testület menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) 
pontja alapján legfeljebb 5 év határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Óvoda  
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, valamint a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve a halmozottan fogyatékos, és az 
autizmus spektrum zavarral, illetve a súlyos figyelem vagy magatartás szabályozási 
zavarral küzdő gyermekeket.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással összefüggő 
jogosítványokat a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye 
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 
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6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és 
Konyha 
5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. 

- 120 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 5051 Zagyvarékas, Gyimesi u. 
4. 

173 használati jog óvoda 

2 5051 Zagyvarékas, Iskola u. 
12. 

18/1 használati jog konyha 

 
 
 



Besenyszög 3 276 97 143 Ft 1 165 716 Ft

Csataszög 346 10 260 Ft 123 120 Ft

Hunyadfalva 221 6 553 Ft 78 636 Ft

Kőtelek 1 603 47 534 Ft 570 408 Ft

Nagykörű 1 698 50 351 Ft 604 212 Ft

Rákóczifalva 5 271 156 301 Ft 1 875 612 Ft

Szajol 3 859 114 431 Ft 1 373 172 Ft

Szászberek 1 017 30 157 Ft 361 884 Ft

Szolnok 73 727 1 500 000 Ft 18 000 000 Ft

Tiszajenő 1 605 47 593 Ft 571 116 Ft

Tiszasüly 1 617 47 949 Ft 575 388 Ft

Tiszavárkony 1 568 46 496 Ft 557 952 Ft

Tószeg 4 513 133 824 Ft 1 605 888 Ft

Újszász 6 396 189 660 Ft 2 275 920 Ft

Település
Lakosságszám (fő) 
(2015. január 1.)

Települési 
hozzájárulás 

(havi) jelenleg

Települési 
hozzájárulás 

(éves) jelenleg



Vezseny 647 19 185 Ft 230 220 Ft

Zagyvarékas 3 499 103 756 Ft 1 245 072 Ft

Mindösszesen 110 863 2 601 192 Ft 31 214 316 Ft



3 335 133 400 Ft 1 600 800 Ft

325 13 000 Ft 156 000 Ft

228 9 120 Ft 109 440 Ft

1 563 62 520 Ft 750 240 Ft

1 614 64 560 Ft 774 720 Ft

5 436 217 440 Ft 2 609 280 Ft

3 749 149 960 Ft 1 799 520 Ft

1 005 40 200 Ft 482 400 Ft

72 304 2 892 160 Ft 34 705 920 Ft

1 453 58 120 Ft 697 440 Ft

1 415 56 600 Ft 679 200 Ft

1 540 61 600 Ft 739 200 Ft

4 527 181 080 Ft 2 172 960 Ft

6 504 260 160 Ft 3 121 920 Ft

Települési 
hozzájárulás (éves 

40 Ft/fő/hó)

Lakosságszám (fő) 
(2018. január 1.)

Települési 
hozzájárulás (havi 40 

Ft/fő)



591 23 640 Ft 283 680 Ft

3 709 148 360 Ft 1 780 320 Ft

109 298 4 371 920 Ft 52 463 040 Ft
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Az előterjesztés készítésében részt vett: 
Rédei Róbert jegyző 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. augusztus 29-ei soron kívüli ülésére 

 
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátás körében az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához 
tartozó települések (Martfű és Rákócziújfalu kivételével) lakosainak ügyeleti ellátását a 
Liver08 Kft. biztosítja szolnoki központtal és telephellyel ambuláns és kijárós ellátás 
működtetésével. 
 
A Liver08 Kft-vel megkötött ellátási szerződés 2018. október 31-én lejár, emiatt 
közbeszerzési eljárást kell indítanunk az új szolgáltató kiválasztásához. 
 
A központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges forrást a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő finanszírozása, valamint a települések hozzájárulása biztosítja. 

A jelenlegi egészségügyi szolgáltató 2013. április 1. napja óta látja el a központi orvosi 
ügyelet feladatait a mindenkori hatályos jogszabályok alapján, a magas színvonalon, a 
lakosok megelégedésére. 
 
Az ügyeleti rendszer kihasználtságáról szóló betegforgalmi adatok alapján, a vonatkozó 
jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a lakosság ellátási érdekeinek szem előtt 
tartásával felmerült annak az igénye, hogy az új közbeszerzési eljárás kiírása előtt szükséges 
átgondolni a jelenlegi ellátási struktúrát. 

A betegforgalmi adatok, igények figyelembevételével az ellátási struktúrára az alábbiak 
szerint  teszek javaslatot: 

Ambuláns ellátás: 
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- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő felnőtt/vegyes orvossal 
(Szolnok, Tószegi út 21. alatti telephellyel):  
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 

- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő gyermekorvossal:  
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; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 

A fenti struktúra esetében munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon a jelenlegi 2 kijárós 
egység helyett 1 működne azzal, hogy szükség esetén az ambuláns orvos is bevonható lesz a 
betegek otthonában történő ellátásba 

Ahhoz, hogy a központi ügyelet további biztosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
előkészítése megkezdődhessen, szükséges valamennyi, közös feladatellátásban közreműködő 
település testületi döntése arra vonatkozóan, hogy a központi orvosi ügyelet működtetéséhez 
csatlakozni kívánnak.  
 
A közös közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az együttműködő településeknek 
szükséges lesz egy, az erre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére, amelyet a 
határozati javaslat melléklete tartalmaz. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására! 
 
 
Zagyvarékas, 2018. augusztus 16. 
 

Jánosi József 
polgármester 
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       Határozat tervezet 
 
 
………/2018. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (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, Tiszajenő, Tiszasüly, 
Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések önkormányzataival. Az 
együttműködés érdekében felhatalmazza Jánosi József polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező Együttműködési Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére a központi orvosi ügyeleti feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében.  

Határidő:      azonnal 
Felelős:     Jánosi József polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Rédei Róbert jegyző 
 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jánosi József polgármestert az Együttműködési 
Megállapodás szerinti közbeszerzési eljárás előkészítésére, lefolytatásának koordinálására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:      azonnal 
Felelős:     Jánosi József polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Rédei Róbert jegyző 
 
3./ A központi orvosi ügyelet Zagyvarékas Község Önkormányzata illetékességi területén 
történő ellátásáért Zagyvarékas Község Önkormányzatát terhelő éves költség maximum 
1.780.320 Ft, azaz 2021. október 31-ig legfeljebb Egymillióhétszáznyolcvanezer-
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háromszázhúsz Ft, mely összeget az Önkormányzat 2018-2021. évi költségvetésében 
biztosítani szükséges. 
 
Határidő:   2018. évben a közbeszerzési eljárás megindításáig, ezt követően 2021-

ig a mindenkori éves költségvetés tervezése 
Felelős:     Jánosi József polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Rédei Róbert jegyző 
 
 
A határozatról: 

 
1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatóság, Egészség-és 
Családügyi Osztálya e-mail útján – csortoss@ph.szolnok.hu címen 
értesül 
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…../2018. (VIII.29.)számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 
 

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: 
Orovecz Zsuzsanna 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:  
Szöllősi József polgármester), 

Tiszajenő Önkormányzata (székhelye: 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11., képviselője:  
Puskás Béla polgármester), 
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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:  
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 egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 

alapellátáshoz kapcsolódó, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról (a továbbiakban 

központi orvosi ügyelet). 

 
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. 
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II. Együttműködés célja 

 

Az együttműködés a célja a központi orvosi ügyelet ellátás biztosítása, 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, 2018. november 01-től 2021. 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 2015. évi CXLIII. 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 
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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 2018. január 1. napjának megfelelő települési lakosságszámok arányában megosztják a 

pályázatból származó előnyöket. 

5.2. 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. 

Ennek alapján kötelezettséget vállalnak a pályázattal kapcsolatos adatszolgáltatásra. 

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.  
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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, 2018. ………………. 

 

 

Település  Polgármester  Jegyző 

 Szolnok   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

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

  
…………………………….. 

   Balogh Zoltán  Munkácsi György 

 Csataszög    
…………………………….. 

   
…………………………….. 

   Orovecz Zsuzsanna  Szabó Szidónia 

 Hunyadfalva   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Vékonyné Házi Eszter Szabó Szidónia 

 Kőtelek   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Lovász Tibor  Dr. Fekete Nóra 

 Nagykörű   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Dr. Veres Nándor  Szabó Szidónia 

 Rákóczifalva   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Kósa Lajos  Dr. Magyar Attila 

 Szajol   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Szöllősi József  Dr. Bartók László 

 

 Szászberek 

  
…………………………….. 

  
…………………………….. 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

   Alapi József  Munkácsi György 

 Tiszajenő   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Puskás Béla   Gyapjasné Sepsi Erzsébet 

 Tiszasüly   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Pollák Tibor Dr. Fekete Nóra 

 Tiszavárkony   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

  Hegedűs István Dr. Magyar Attila 

 Tószeg   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Dr. Gyuricza Miklós  Hasznosné dr. Nagy Ágnes 

 Újszász   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Molnár Péter  Udud Róza 

 Vezseny   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi Erzsébet 

 Zagyvarékas   
…………………………….. 

  
…………………………….. 

   Jánosi József  Rédei Róbert 
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Együttműködési Megállapodás melléklete 

 

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.  

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. 
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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), 2018 november 1. naptól 2021. október 31. napig az 
orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján. 

Az Önkormányzat illetékességi területén Megbízott 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, házi gyermekorvosi 
ügyeleti szolgálatot lát el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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 Megbízott 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: 
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munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 

munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 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; 

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

Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen  

- három fő orvossal (kettő fő felnőtt/vegyes háziorvossal és egy fő gyermekorvossal),  

- kettő fő ápolóval,  

- egy fő gépjárművezetővel,  

- egy gépjárművel és további egy gépjármű rendelkezésre állásával 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. 
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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 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő 
finanszírozási szerződés alapján, köteles a jogszabályokban előírt betegdokumentáció és 
adminisztráció vezetésére. Köteles továbbá folyamatos és naprakész információt 
szolgáltatni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az illetékes népegészségügyi 
szerv/intézet, az érintett 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 
az illetékes Járási Hivatal látja el. 

 

3.11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az 
Önkormányzat, a hatályos jogszabályok alapján jogosultak ellenőrizni a Megbízott 
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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 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 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 a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt, valamint az illetékes Járási Hivatalt, 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.  
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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.  

 

V. A szerződés időtartama, módosítása 

 

5.1.A jelen szerződés 2018. év november hó 1. napjától 2021. év október hó 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 a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő 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: 
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- 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. 

 

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. 
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Zagyvarékas,  2018. ………... 

                     

       Önkormányzat képviseletében:   Megbízott képviseletében: 

 

…………………….     …………………… 

polgármester      Megbízott 
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Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
       előadó 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatására 

 
A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét vizsgálta annak lehetőségét, hogy a 
szociálisan rászorulókat fenyegető veszélyhelyzet megelőzésre segítséget nyújthasson a téli 
időszakban. 
 
A községünkben rászoruló személyek számának felmérését követően pályázunk a szociális 
célú tűzifa vagy szén vásárlásra. 
 
A 2018. évben a maximálisan igényelhető keménylombos tűzifa mennyisége: 388 erdei 
m3. Ez az adat a 2017. évi közfoglalkozatási létszám adatának, illetve a 2018. január 1-ei 
lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján került 
meghatározásra. 
 
A fentiek alapján a 2017. december -2018. február hónapokban a települési támogatásban 
részesülők számának átlaga alapján legfeljebb lágylombos fa esetén 3 erdei m3/ellátott 
tűzifa, keménylombos fa esetén 2 erdei m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az 
Önkormányzat. Szén vásárlása esetén a rendelet alapján legfeljebb 6 q/ ellátott szén 
mennyiség igényelhető. 
 
Az idei évben az Önkormányzatnak a tűzifa településre történő szállítási költségén kívül a 
választott kategóriában önrész biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a település 
jelenleg nem szerepel a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló 
105/2015. (IV.23.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében. 
 
Az önrész biztosítása keménylombos fa esetén:1000.-Ft/erdei m3 +ÁFA 

 lágylombos fa esetén:      1000.-Ft/erdei m3+ÁFA 
 barnakőszén esetén:          500.-Ft/q+ÁFA 

 
A megadott időszakban települési támogatásban részesülő személyek száma 224 család. 

Önkormányzatunk az alábbi kategóriákból választhat: 

 ún. kemény lombos fafajtát vásárolhat melynek ára 14.000.-Ft/m3 +Áfa. 
 ún. lágylombos vásárolhat melynek ára 7.500.-Ft/m3 +Áfa. 
 szén esetén: 2.500.-Ft /q + Áfa 

 

A három verzióból csak egyre lehet pályázatot benyújtani. 
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Tekintettel a rendelet szabályozására, mely szerint csak kifejezett ún. erdőgazdaságoktól lehet 
a tűzifát megvásárolni ezért, a községhez legközelebb eső NEFAG Nagykunsági Erdészeti és 
Faipari Zrt. került megkeresésre szállítási árajánlat adása céljából. (Szolnok, József Attila út 
34.)  
 
A telefonon történt tájékoztatásuk alapján a szállítás költsége a szállítási távolság és a 
kielégítendő igények függvényében változik, hozzávetőlegesen 1.500.-Ft -5.000.-Ft+áfa/m3 
50 km-es távolságig. 
 
Kérem a T. Kéviselő-testületet, hogy a tűzifa községbe történő szállítatását és a szükséges 
önrészt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális ellátások előirányzat 
maradványa terhére biztosítsa.  
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

Z a g y v a r é k a s, 2018. augusztus 21. 
Jánosi József 
polgármester 
 

 
 
 
 
 
 

224 család esetén 0,5  erdei 
m3/család 

1 erdei 
m3/család 

2  erdei 
m3/család 

keménylombos fa 112 224 448 

lágylombos fa 112 224 448 

keménylombos fa 
szállítási költsége 

ÁFÁ-val 

426.720.-Ft 853.440.-Ft 1.706.880.-Ft 

lágylombos fa 
 száll. költsége ÁFÁ-

val 

426.720.-Ft 853.440.-Ft 1.706.880.-Ft 

önkormányzati önerő 
ÁFÁval 

keménylombos fa 

142.240.-Ft 284.480.-Ft 568.960.-Ft 

önkormányzati önerő 
ÁFÁ-val 

 lágylombos fa 

142.240.-Ft 284.480.-Ft 568.960.-Ft 
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…../2018. (VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat           TERVEZET 
 

 
A szociális tűzifa (keménylombos) beszerzéséhez kapcsolódó saját forrás biztosításáról 
 
 

I.  Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 

által kezdeményezett szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételét, és az 

ezzel járó, önkormányzatot terhelő költségeket a 2018. évi költségvetésének szociális ellátások 

előirányzat maradványa terhére biztosítsa az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2.) az igényelt 388 erdei m3 szociális tűzifa (keménylombos) 

 szállítási költsége (3000.- Ft/m3+ÁFA)    bruttó: 1.478.280.- Ft 

 vállalt önerő mértéke      bruttó:    492.760.- Ft 

mindösszesen:                   1.971.040.- Ft   

 

II. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér.  

 

III. A képviselő-testület a támogatás igénybevételével, a szociális tűzifa elosztásával járó 

feladatok felügyeletével és a kapcsolódó döntések előkészítésével és meghozatalával a Szociális 

Bizottságot bízza meg. 

 

A határozatról: 
 

1.Jánosi József polgármester, 
2.Rédei Róbert jegyző, 
3. Jánosi István Szociális Bizottság elnöke 
4.Képviselő-testület tagjai,  
5.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
6.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. augusztus 29-ei soron kívüli ülésére 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Zagyvarékas Község Településfejlesztési koncepciójának megállapításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete 2017. évben döntött a település teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan új településrendezési terv készítéséről. A dokumentumokat a 2017. évben kötött 
szerződés alapján a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. elkészítette.  A településfejlesztési 
koncepció tartalmában a 314/2012. (XI.8.) sz., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján készült. 
A Rendelet 5 § (2) bekezdés és az 1 és 2 melléklete szerint készült tartalmában  a településfejlesztési 
koncepció. 
A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan több egyeztetés is volt, valamint  a partnerségi 
szabályzat szerint lakossági fórum. Az államigazgatási szervekkel az érintett területi és települési  
önkormányzatokkal, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti résztvevőkkel az előzetes 
tájékoztatásuk figyelembevételével a Képviselő-testület Képviselő-testületi határozattal – a Rendelet 
30 § (4) bekezdés szerint – döntött a koncepció fejlesztési irányairól és a megalapozó vizsgálatról. A 
koncepció tervezetét véleményezésre elküldtük a Rendelet 30 § (5) bekezdése szerinti résztvevőknek. 
A beérkezett vélemények kifogást nem tartalmaztak az  észrevételek a koncepcióba és annak 
megalapozását szolgáló vizsgálatokba beépítésre kerültek, el nem fogadott vélemény nem volt. A 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint 
vélemény nem érkezett.  
A határozati döntés melléklete a településfejlesztési koncepció. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását, a településfejlesztési koncepció megállapítását. 
 
Zagyvarékas, 2018. augusztus 16. 

Jánosi József 
polgármester 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Határozat tervezet 

 

………../2018. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat  
Zagyvarékas Község településfejlesztési koncepciójáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményről szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 30 § alapján 
eljárva Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területére készülő településfejlesztési  koncepcióról az 
alábbiak szerint dönt: 

1. Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területére készült településfejlesztési koncepciót 
jóváhagyja, mely a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 5 §-ban foglaltaknak megfelel. A településfejlesztési koncepciót   
a határozat 1 sz. melléklete tartalmazza. 

2. A határozat 1 sz. melléklete a Kiszelovics és Társa Településfejlesztési Kft. által készített 
„Zagyvarékas Község Településfejlesztési koncepciója” című dokumentáció. 

3. Jánosi József polgármester a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet  30 §  (12) és (13)  bekezdés 
szerint intézkedik a koncepció közzétételéről.  

A határozatról 

1./ Jánosi József polgármester  
2./ Rédei Róbert jegyző 
3./ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
4./ Pálinkás István főépítész 
5. Képviselő-testület tagjai 
6. Irattár 
értesül 
 

 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
Előterjesztés 

„Szociális konyha építése Zagyvarékason” 

című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztására és az 
ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelölésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 számon pályázatot 
nyert a Szociális konyha építésére. A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárás lefolytatása. 

A Kbt. 27.§(4) bekezdése és a hatályos Közbeszerzési szabályzatunk alapján az ajánlatkérő 
legalább háromtagú közbeszerzési bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a szervezetünk nevében a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést meghozó testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A 
bírálóbizottság tagjainak a Kbt. 27.§ (3) bekezdése szerinti szakértelemmel kell 
rendelkezniük.  

Kbt. 27. § (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 
szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós 
forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 
értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési 
eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

A Közbeszerzési szabályzatunk II. fejezet 7.pontja alapján a bírálóbizottság tagjaira a 
polgármester tesz javaslatot a testület felé, amely dönt a bizottsági tagok személyéről. 

A bizottság tagjait és elnökét a Képviselő-testület bízza meg az adott eljárás időtartamára.  

 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Javaslom a bírálóbizottság tagjainak  
Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 

szakértelem, gyakorlat 
Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László Építőmérnök, Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó, 10 év 
gyakorlat 

Tag 

 
A bírálóbizottság tagjai egyedi megbízólevelet kapnak. 

A Kbt. 115. § (2) bekezdése az alábbiakat írja elő: 

Kbt. 115. § (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági 
követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 
gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági 
szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 
és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
személyét lehetőség szerint változtatja. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület jelölje ki azokat az ajánlattevőket, 
akiket a Bírálóbizottság a teljesítőképessége kérdésében előzetesen megvizsgál és ennek 
eredményeképpen az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő 
meghívásra.   

A következő ajánlattevők kijelölését javaslom teljesítőképességük, szakmai 
megbízhatóságuk vizsgálatára: 
 
1.   Böjtös-Bau Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 40.A ház I.em.5. 
2.   Go4Go Kft. 5000 Szolnok, Nád utca 1/A.  
3.   Hovodzák Build-Bau Kft. 1156 Budapest, Sárf  u.3. fsz. 1.ű     
4.   Vál-Ing Ingatlanforgalmazó és Építtet  Kft. ő 1035. Budapest Miklós utca 13. VIII. em. 42. 
5.   Türei és Társa Kft 2740. Abony, Munkácsi út. 4. 
 
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt határozati 
javaslatok elfogadását. 

 
Zagyvarékas, 2018. augusztus 28. 

Jánosi József 
polgármester 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

        Határozati javaslat: 

……./2018. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat 

„Szociális konyha építése Zagyvarékason” című pályázat keretében a közbeszerzési 
bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes 
kijelöléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban 
a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 

 
Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 

szakértelem, gyakorlat 
Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László Építőmérnök, Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó, 10 év 
gyakorlat 

Tag 

 

Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét 
vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság 
további feladatairól.   

 
1.   Böjtös-Bau Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 40.A ház I.em.5. 
2.   Go4Go Kft. 5000 Szolnok, Nád utca 1/A.  
3.   Hovodzák Build-Bau Kft. 1156 Budapest, Sárf  u.3. fsz. 1.ű     
4.   Vál-Ing Ingatlanforgalmazó és Építtet  Kft. ő 1035. Budapest Miklós utca 13. VIII. em. 42. 
5.   Türei és Társa Kft 2740. Abony, Munkácsi u. 4. 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
5. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
értesülnek. 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
Előterjesztés 

„Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” 

című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztására és az 
ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelölésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 számon pályázatot 
nyert kerékpárút építésére. A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. 

A Kbt. 27.§(4) bekezdése és a hatályos Közbeszerzési szabályzatunk alapján az ajánlatkérő 
legalább háromtagú közbeszerzési bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a szervezetünk nevében a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést meghozó testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A 
bírálóbizottság tagjainak a Kbt. 27.§ (3) bekezdése szerinti szakértelemmel kell 
rendelkezniük.  

Kbt. 27. § (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 
szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós 
forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 
értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési 
eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

A Közbeszerzési szabályzatunk II. fejezet 7.pontja alapján a bírálóbizottság tagjaira a 
polgármester tesz javaslatot a testület felé, amely dönt a bizottsági tagok személyéről. 

A bizottság tagjait és elnökét a Képviselő-testület bízza meg az adott eljárás időtartamára.  

 

Javaslom a bírálóbizottság tagjainak  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László Építőmérnök, Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó, 10 év 
gyakorlat 

Tag 

Pálinkás István okl. építészmérnök Tag 
 

A bírálóbizottság tagjai egyedi megbízólevelet kapnak. 

A Kbt. 115. § (2) bekezdése az alábbiakat írja elő: 

Kbt. 115. § (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági 
követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 
gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági 
szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 
és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
személyét lehetőség szerint változtatja. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület jelölje ki azokat az ajánlattevőket, 
akiket a Bírálóbizottság a teljesítőképessége kérdésében előzetesen megvizsgál és ennek 
eredményeképpen az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő 
meghívásra.   

A következő ajánlattevők kijelölését javaslom teljesítőképességük, szakmai 
megbízhatóságuk vizsgálatára: 
 
1.   Böjtös-Bau Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 40.A ház I.em.5. 
2.   Go4Go Kft. 5000 Szolnok, Nád utca 1/A.  
3.   Hovodzák Build-Bau Kft. 1156 Budapest, Sárf  u.3. fsz. 1.ű     
4.   Duna-Tisza Aszfalt Kft. 2740. Abony, Munkácsi út 4. 
5.   Türei és Társa Kft 2740. Abony, Munkácsi út. 4. 
 
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt határozati 
javaslatok elfogadását. 

 
Zagyvarékas, 2018. augusztus 29. 

Jánosi József 
polgármester 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

        Határozati javaslat: 

……./2018. (VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat 

„Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című pályázat keretében a 
közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők 
előzetes kijelöléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban 
a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 

 
Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 

szakértelem, gyakorlat 
Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László Építőmérnök, Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó, 10 év 
gyakorlat 

Tag 

Pálinkás István okl. építészmérnök Tag 
 
Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét 
vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság 
további feladatairól.   
1.   Böjtös-Bau Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 40.A ház I.em.5. 
2.   Go4Go Kft. 5000 Szolnok, Nád utca 1/A.  
3.   Hovodzák Build-Bau Kft. 1156 Budapest, Sárf  u.3. fsz. 1.ű     
4.   Duna-Tisza Aszfalt Kft. 2740. Abony, Munkácsi út 4. 
5.   Türei és Társa Kft 2740. Abony, Munkácsi út. 4. 
 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
5. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
értesülnek. 




