
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
 
 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2022. december 12-én (hétfőn) 16.00 óra  

 
kezdettel soron kívüli, nyílt ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom.  
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 

Napirendi pont javaslat: 
 

1. Előterjesztés Központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításához kapcsolódó ellátási 
szerződés megkötésére a Liver 08 Kft. – vel 

 
2. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítására 
 

3. Előterjesztés hozzájárulás a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. között kapacitás lekötési szerződés 
megkötésére 
 

4. Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval szociális étkeztetés 
tárgyában ellátási szerződés megkötésére 

 
  

  
 
 

A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

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

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. december 8. 

 

                 Polónyi László s.k.  
                           polgármester 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. december 12– i soron kívüli ülésére 

 

Központi orvosi ügyeletei ellátás biztosításához kapcsolódó ellátási szerződés megkötésére a 
Liver 08 Kft. – vel  

 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

A központi orvosi ügyelet ellátás biztosításához kapcsolódó ellátási szerződés 2022. december 31- én 
lejár.  A 16 önkormányzat által kötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata gesztorságával a települések lakosainak központi orvosi ügyeleti ellátása 2023. 
január 1- től történő biztosítása érdekében beszerzési eljárást írt ki. Az új szolgáltatóra vonatkozó 
beszerzési eljárás során a jelenlegi szolgáltató, a Liver08 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot így a 
2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozóan is ezzel a szolgáltatóval kerül sor a 
szerződéskötésre. A vonatkozó szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozat javalat elfogadását.  

Polónyi László 

polgármester 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

 

Központi orvosi ügyeletei ellátás biztosításához kapcsolódó ellátási szerződés megkötéséről a 
Liver 08 Kft. – vel  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a központi orvosi ügyeleti ellátás 
biztosításához kapcsolódó ellátási szerződést köt a Liver 08 Kft. – vel 2023. január 1 napjától – 2023. 
június 30. napjáig terjedő időszakra a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Központi orvosi ügyeletei ellátás biztosításához kapcsolódó ellátási szerződés megkötésére 
felhatalmazza Polónyi László polgármestert.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László polgármester  



 

 

 

Erről értesül: 

1. Pólónyi László polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Liver08 Kft.  































Ikt.sz.:  
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  
 

amely létrejött egyrészről a 
Önkormányzata (székhelye: képviseli: polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 
másrészről a 
Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: 16-09-009985, székhelye: 5000 
Szolnok, Sóház utca 8. II./1., képviseli: Dr. Kiss Attila ügyvezető) mint megbízott,                           
(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 az alapellátáshoz kapcsolódó 3.1. pontban meghatározott orvosi ügyeleti ellátás                
(továbbiakban: központi orvosi ügyelet) biztosítására. Az érvényes és eredményes közös 
beszerzési eljárásban a Megbízott ajánlatát nyilvánították nyertesnek. 
A Megbízott, mint nyertes ajánlattevő és az Önkormányzat a közös beszerzési eljárás 
tárgyaként meghatározott központi orvosi ügyelet ellátásának módját és feltételeit jelen ellátási 
szerződésben rögzítik. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott szolnoki telephelyen 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 (a továbbiakban: Önkormányzatok) 
vonatkozásában, 2023. január 1. napjától  2023. június 30. napjáig az orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján, a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint. 
 

III. A Szerződő 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 – 
ellátása céljából 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 szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglalt előírások 
alapján. Szükség esetén Megbízott gondoskodik a betegnek az illetékes egészségügyi 
intézménybe történő szállíttatásáról. 
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3.2. A Megbízott a II. pontban felsorolt Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő 
központi orvosi ügyeletet Szolnoki telephelyen és jelen ellátási szerződés 2. számú 
mellékletében található, a Megbízott nyertes ajánlata szerinti struktúrában látja el. 
Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: fő 
A központi orvosi ügyelet telephelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21.  
3.3. A Megbízott 2. számú melléklet szerinti - és az Önkormányzatok által elfogadott - ajánlata 
tartalmazza azon vállalásokat és feltételeket, melyek szerint rendelkezésre állnak és pótlásra 
kerülnek a szolgáltatás nyújtásához szükséges ingatlan, gépjármű, a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján előírt minimum feltételek szerinti gyógyszerek, gépek és eszközök annak 
érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban előírt felszereltség folyamatosan biztosított 
legyen. 
3.4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálat során használt 
gépjárműben folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott eszközöket, 
műszereket és gyógyszereket.  
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 beszerzés 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 
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 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő finanszírozási 
szerződés alapján, felel az ügyeleti beosztás elkészítéséért. Az ügyeleti beosztásról - a 
szolgálatra beosztott személyek nevének, szakképesítésének, címének és telefonszámának 
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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 () díj illeti meg. 
4.2. A 4.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott által a 
hatályos pénzügyi-, számviteli szabályoknak megfelelően 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 az ügyelet telephelyének működtetésével kapcsolatos 
kiadásokat, 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 
 

5.1. A jelen szerződés 6 hónap időtartamra jön létre.  
5.2. Szerződő felek rögzítik, hogy tudomással bírnak az orvosi ügyelet tárgyában előkészítés 
alatt álló jogszabálytervezetről, annak tartalmáról.  
5.3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen ellátási szerződés megszűnik, amennyiben a 
jogszabálytervezet elfogadásra, és hatálybaléptetésre kerül, és az abban foglaltaknak 
megfelelően az Önkormányzat valamint az Országos Mentőszolgálat között a feladat ellátására 
együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. 
5.4. Megbízott kijelenti, hogy jelen ellátási szerződés megszűnése esetén az Önkormányzattal 
szemben semmilyen követeléssel nem kíván élni.  
 
 

VI. A szerződés felmondása 
 

6.1. Az Önkormányzat jelen szerződést a beszerzési felhívásra benyújtott pályázatban 
részletezett feltételek megsértése esetén három hónapos felmondási idővel mondhatja fel. 
6.2. 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. 
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VII. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Az Önkormányzat kapcsolattartója: 
- Név:  
- Beosztás:  
- Levelezési címe:  
- Telefonszáma:  
- Telefax- száma:  
- E-mail címe:  
7.2. Megbízott kapcsolattartója: 
- Név: Dr. Kiss Attila 
- Beosztás: ügyvezető 
- Levelezési címe: 5000 Szolnok, Sóház utca 8. II./1. 
- Telefonszáma: 20/289-5618 
- Telefax-száma: 56/952-526 
- E-mail címe: liver08kft@gmail.com 
7.3. A jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a cégszerűen aláírt levél.  
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 beszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok, nevezetesen 
1. számú melléklet: az ajánlatkérés 
2. számú melléklet: az ajánlat. 
 
 
A Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után a mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt:               ,  
 
 
                  Megbízott képviseletében:   Önkormányzat képviseletében: 
 
 
 

 …………………….     …………………… 
    Dr. Kiss Attila         
      Liver08 Kft.         polgármester 

 
 
 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. december 12– i soron kívüli ülésére 

 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő – Testület ! 
 
1. Zagyvarékas polgármestere Kurucz László Árpád 2022. július 1-jei hatállyal 
megromlott egészségi állapota miatt lemondott tisztségéről. A mintegy háromezerhatszász 
lakosú településen az időközi polgármester választást 2022. szeptember 25-én tartották, 
amelyen a lakosság Polónyi Lászlót választotta meg a település új polgármesterének.  
 
Az időközi polgármesteri választást követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásánál is 
szükségessé válik a Társulási Megállapodás módosítása tekintettel arra, hogy a társulás 
tagjainak képviselői név szerint szerepelnek a Társulási Megállapodásban.  
 
2. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2022. (IX.07.) számú 
önkormányzati határozatában döntött a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális 
Szolgáltató Besenyszögi Központja által ellátott tanyagondnoki szolgáltatás megszüntetéséről. 
A döntést követően szükségszerűvé vált a Társulási Megállapodás módosítása az intézmény 
alapító okiratával történő szinkronizálás érdekében.  
 
Tisztelt Képviselő – Testület !  
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 
                                                                      Polónyi  László  
                                                                        polgármester  
      

 
 
_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza:  
 
1.  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete   a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának tervezetét jelen határozat 1. 



 

 

 

mellékletében foglaltak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás tervezetét jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, azzal, 
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának 
minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. 
 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete   felhatalmazza Szalay Ferenc 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polónyi László polgármester 
 
Értesülnek: Polónyi László  polgármester 

   Dr. Fekete Nóra jegyző  
. 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
 
 
Zagyvarékas, 2022.12.06.  

 

 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. december 12– i soron kívüli ülésére 

 

Hozzájárulás a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. között  kapacitás lekötési szerződés megkötésére 

 
 
Tisztelt Képviselő – Testület ! 
 
A Szolnok Térség Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházásainak megvalósítása 
konzorciumi rendszerben történt. Ennek megfelelően épült meg többek között Kétpón a 
regionális lerakó, valamint az öt hulladékudvar (Szolnok, 2 db, Abony , Törökszentmiklós, 
Mezőtúr), mely felépítmények a vonatkozó konzorciumi szerződésben foglalt arányokban 
osztatlan közös tulajdonként felosztásra kerültek a tagönkormányzatok között. Az 5 
hulladékudvar üzemeltetésére a Társulás az NHSZ Kétpó Kft. – vel kötött szerződést . 2016 . 
óta az NHSZ Kétpó Kft. – vel kötött szerződést 2016. óta az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. látja el a hulladékudvarok üzemeltetését.  
 
Az Újszászi úti átrakó – válogatómű szintén a tagönkormányzatok osztatlan közös 
tulajdonában van, melynek üzemeltetését az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
végzi a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében.  
 
A Társulási Tanács 2022. december 1- jei ülésén tárgyalta meg és fogadta el a MOHU Mol 
Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 
megkötendő kapacitás lekötési szerződés megkötésére vonatkozó határozatot. Az előterjesztés 
részletesen tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokat , illetve 
a tagönkormányzatok számára , a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében megtenni 
szükséges intézkedéseket. Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza. A határozat 
értelmében :  
A Társulási Tanács felkéri a kapacitáslekötési szerződésben szereplő vagyonelemek 
tekintetében tulajdonos önkormányzatokat , hogy 2022. december 8. ig – adjanak tulajdonosi 
hozzájárulást a kapacitás lekötési szerződés megkötéséhez az NHSZ Szolnok Közszolgálató 
Nonprofit Kft. részére; 

- biztosítsanak felhatalmazást a Társulási Tanács elnöke részére, hogy a Szolnok , 8516 
hrsz. – ú ingatlanon található átrakóállomás és válogatómű , valamint ezek 
üzemeltetéséhez szükséges eszközök a 2023. július 1 . napját követő üzemeltetéséhez 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

Kérem a fenti előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozat javaslat elfogadását.  
 

Polónyi László  
polgármester  

 
 



 

 

 

 
 
 
 
_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/H. § alapján, hozzájárulás a MOHU 
Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
között kapacitás lekötési szerződés megkötéséről  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 
kapacitás lekötési szerződés megkötéséhez az NHSZ Szolnok Közszolgálató Nonprofit Kft. 
részére. 
Felhatalmazást biztosít a Társulási Tanács elnöke részére, hogy a Szolnok , 8516 hrsz. – ú 
ingatlanon található átrakóállomás és válogatómű , valamint ezek üzemeltetéséhez szükséges 
eszközök a 2023. július 1 . napját követő üzemeltetéséhez szükséges intézkedéseket 
megtegye. A határozat mellékletét képező nyilatkozatban foglaltakhoz hozzájárul.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polónyi László polgármester 
 
Értesülnek: Polónyi László  polgármester 

   Dr. Fekete Nóra jegyző  
. 

Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa  
 
 
Zagyvarékas, 2022.12.06.  

 

 

 















N Y I L A T K O Z A T  
 
 

Alulírott ……………………, ……………………Önkormányzatának polgármestere, mint a 
2000/HU/16/P/PE/007 ISPA projekt keretén belül létesített 
 

 Szolnok, Újszászi úti átrakóállomás 
 Szolnok, Újszászi úti válogatómű 
 Szolnok, Felső-Szandai hulladékudvar 
 Szolnok, Széchenyi krt.-i hulladékudvar 
 Törökszentmiklósi hulladékudvar 
 Mezőtúri hulladékudvar 
 Abonyi hulladékudvar 

 
osztatlan közös tulajdonban álló létesítményekben, illetve a létesítmények üzemeltetéséhez 
szükséges ezközökben tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat képviselője, előzetesen 
nyilatkozom, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/H. § alapján, a 
MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
között, a fenti létesítményekre, illetve eszközökre vonatkozó kapacitás lekötési szerződés 
tervezetét megismertem, és annak aláírásához hozzájárulok. 
 
Felhatalmazom továbbá Szalay Ferencet, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
elnökét, hogy a Szolnok, 8516 hrsz. ingatlanon található átrakóállomás és válogatómű, 
valamint az ezek üzemeltetéséhez szükséges eszközök, a 2023. július 1. napját követő 
üzemeltetésének biztosításához szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Jelen nyilatkozatom …………………………önkormányzat képviselő testületének döntésével 
válik érvényessé.  
 
A döntés meghozatalát követően a képviselő testület határozatában foglaltakról a Szolnok 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást haladéktalanul értesíteni fogom. 
 
Kelt:  
 
 
  
 

…………………………………. 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. december 12– i soron kívüli ülésére 

 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval szociális  étkeztetés tárgyában ellátási szerződés 
megkötésére  

 
 
Tisztelt Képviselő – Testület ! 
 
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkereste Zagyvarékas Község Önkormányzatát 
hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. ( Szt.) 57. § (1) 
bekezdés c) pontjában, továbbá a 62. § - ában foglalt szociális étkeztetés tárgyában, 
határozatlan időtartamra 2023. január 1- napjától ellátási szerződést szeretne kötni az 
Önkormányzattal.  
 
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Zagyvarékason 7 éve van jelen szolgáltatásával és mára 
már 80-100 helyi nyugdíjasnak és szociális alapon rászoruló ellátottnak szállítja házhoz két 
fogásos ebédjét. Tájékoztatásuk alapján az ellátottjaik többnyire a 65 év felettiek. 
Megkeresésükben 150 fő részére szeretnének szociális étkeztetés tárgyában ellátási 
szerződést kötni az önkormányzattal.  

Zagyvarékas településen a szociális étkeztetési szolgáltatás biztosítása a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) fenntartásában működő Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja fenntartásában működő Zagyvarékas, 
Szabadság tér 12. szám alatti telephelyen megvalósul. A szociális konyha építésére elnyert 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú projekt fenntartási időszaka 2026. 08.31- ig 
tart a pályázati előírásban napi 550 adag / nap étel biztosítása szükséges. Az ellátási 
szerződés tervezet jelen szerződés mellékletét képezi.  

Tisztelt Képviselő – Testület !  
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 
                                                                      Polónyi  László  
                                                                        polgármester  
      

 

 

 
 



 

 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

 
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval  étkeztetés tárgyában  ellátási szerződés 

megkötéséről  

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete nem kíván szerződést kötni a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. (Szt.) 57. § (1) 
bekezdésének c) pontjában, valamint a 62. § - ban foglalt étkeztetés tárgyában  a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszióval. 
 
Értesülnek: Polónyi László polgármester 

   Dr. Fekete Nóra jegyző  
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió  

 
 
Zagyvarékas, 2022.12.06.  
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Ellátási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről a Zagyvarékas Község Önkormányzata (5051 Zagyvarékas, 

Rákóczi út 56., képviselő: Polónyi László polgármester), mint személyes gondoskodásra 

kötelezett szerv – továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14., 

adószám: 18212134-2-09, képviselő: Szitai Tamás ügyvezető) – továbbiakban: Szolgáltató – 

között 

(ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban foglaltak szerint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 57. § (1) 

bekezdés c) pontjában, továbbá a 62. §-ában foglalt étkeztetés tárgyában 

határozatlan időtartamra ellátási szerződést kötnek. Az ellátási szerződés hatályba 

lépésének napja: 2023. január 1. 

 

2. Jelen szerződés alapja az Szt. 86. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírás, mely 

alapján a települési önkormányzat köteles szolgáltatást biztosítani és az Szt. 120. §-

ában foglalt rendelkezés, mely alapján a helyi önkormányzat a szociális szolgáltatást 

egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 

 

3. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió a jelen ellátási szerződésben vállalt feladat 

elvégzéséről a Tevékeny Gondozási Szolgálat - Szolnok (5000 Szolnok, József Attila 

út 83.; ágazati azonosító: S0515504) elnevezésű engedélyese útján gondoskodik.  

 

4. A Szolgáltató az étkeztetésre jogosultak számára a szolgáltatás nyújtását a Mezőtúri, 

a Karcagi, a Törökszentmiklósi és a Szolnoki járás közigazgatási területére kiterjedő 

ellátási területen biztosítja. Jelen ellátási szerződéssel érintett ellátottak száma: 150 

fő. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az ellátásra való jogosultságot a mindenkor 

hatályos ágazati jogszabályok alapján állapítja meg. 

 

5. A Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, 

amely jelen szerződés érvényességét, hatályát részben vagy egészben érintené. 

Kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés aláírására teljes jogkörrel rendelkeznek. 

 

6. A Szolgáltató a szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír a település 

területén szociális étkeztetés szolgáltatást nyújtó, a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása (5000 Szolnok Kossuth tér 9.) fenntartásában működő Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja (5052 Újszász Bajcsy-Zs. u. 

20.) elnevezésű szolgáltató Zagyvarékas, Szabadság tér 12. (Zagyvarékas, Szabadság 

tér 12.) elnevezésű telephelye tevékenységéről. A Szerződő felek a szerződés 

aláírásával rögzítik, hogy a szerződés által létrejövő új kapacitás kizárólag a 

településen a szerződés aláírásakor ellátásban részesülő ellátotti létszámon felüli 

ellátotti kör igényeinek kielégítését, a szolgáltatásban részesülők körének bővítését 

szolgálja.  
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7. A Szolgáltató az étkeztetés keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (Szakmai rendelet) 20-

21. §-a szerint szociális konyha keretében az étel lakásra szállítását vállalja. 

 

8. Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységével kapcsolatban 

panasz érkezik, a panasz tényéről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 

tájékoztatni. A panaszt a Szolgáltató köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről 

a bejelentést követő 30 napon belül az Önkormányzatot és a panasztevőt írásban 

tájékoztatni. Amennyiben az Önkormányzat vagy a panasztevő a vizsgálat 

eredményével nem elégedett – és azt írásban bármelyik fél részére kifejezi, az 

Önkormányzat a panasz kivizsgálására saját hatáskörben vizsgálóbizottságot hoz 

létre, mely a panasz újbóli kivizsgálásáról az írásbeli jelzés beérkezését követő 30 

napon belül jelentést készít. A vizsgálóbizottságot az Önkormányzat képviseletében 

megbízott személy vezeti, tagjai az Önkormányzat és a Szolgáltató által delegált 1-1 

fő. Amennyiben a vizsgálat nem tár fel hibát, vagy mulasztást, erről a tényről a 

panasztevőt értesíteni kell és a vizsgálat jegyzőkönyveit és egyéb anyagait, a 

vizsgálat lezárását követő 5 évig meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat hibát vagy 

mulasztást tár fel, az Önkormányzat a hiba kijavítására vagy a mulasztás 

megszüntetésére a Szolgáltatót írásban, határidő megjelölésével felhívja, és erről a 

panasztevőt tájékoztatja. A Szolgáltató köteles az írásbeli felhívás valamennyi 

rendelkezésének eleget tenni. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítására vagy a 

mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az 

Önkormányzat jogosult az ellátási szerződés rendkívüli felmondás szabályai szerinti 

felmondásra. 

 

9. A szerződés megszegéséből eredő károkért a szerződést megszegő fél a másik fél 

irányába felelősséggel tartozik. 

 

10. A szerződés megszegéséből eredő kár összegét a felek egyeztetés útján közösen 

állapítják meg, és megállapodásban rögzítik a kártérítés módját, határidejét. 

 

11. A Szerződő feleket együttműködési kötelezettség terheli a folyamatos ellátás 

biztosítása érdekében szerződésszegés esetén is. 

 

12. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés megszűnik: 

a. Rendes felmondással, 1 hónap felmondási idő mellett, amelyet írásban szükséges 

 közölni a másik féllel. 

b. Rendkívüli felmondás esetén. 

c. Közös megegyezés esetén. 

 

13. Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú, rendkívüli, írásban közölhető 

felmondásnak van helye: 

• a Szolgáltató ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, 

• a Szolgáltató a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben 

 nem tesz eleget, 

• az ellátás biztosítása során a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a 

 szolgáltatói nyilvántartásból, vagy törli az engedélyest a szolgáltatói 

 nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére. 
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14. A Szolgáltató az Önkormányzat részére a szociális étkeztetés működéséről legalább 

évente 1 alkalommal, a Polgármesterrel egyeztetett időpontban, de legkésőbb a 

tárgyévet követő március 31-éig írásban beszámol.  

 Az Önkormányzat által az ellátási szerződéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban 

írásban feltett kérdésre a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban válaszolni. 

 

15. A Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített tájékoztatási és 

értesítési kötelezettségeinek az igénylők, az ellátottak, a hatóságok és az 

Önkormányzat felé is eleget tesz. 

 

16. A Szerződő felek jelen szerződés időtartama alatt a szerződés rendelkezéseivel 

összhangban teljes együttműködésre törekednek. Ennek részeként vállalják, hogy a 

szerződés végrehajtásával kapcsolatban kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják 

egymást. 

 

17. A Szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséhez és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat kellő 

időben, írásban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 

18. A Szolgáltató a szociális étkeztetés vonatkozásában minden év április 1-jéig 

határozattal megállapítja a szolgáltatási önköltséget, illetve az intézményi térítési 

díjat. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy a szolgáltatásnyújtásért térítési díjat 

kér, úgy írásban értesíti az ellátást igénybevevő személyeket az intézményi és a 

személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj összegét egyedi 

méltányosságból a Szolgáltató saját belső szabályzata alapján mérsékelheti vagy 

elengedheti. Egyedi méltányosság a Szolgáltató székhelyére címzett, de az 

intézményvezetőnél benyújtandó írásbeli kérelem és megfelelő igazolások, 

bizonylatok csatolása mellett gyakorolható. A kérelmek elbírálására jogosult 

személyek köréről a Szolgáltató belső szabályzata rendelkezik. Egyedi 

méltányosságban részesíthetőek különösen azok az ellátásban részesülők, akiknek a 

rendszeres havi jövedelméből megállapítható személyi térítési díj összegének 

befizetése a létfenntartását, lakhatását veszélyezteti. 

 

19. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató – a jelen szerződés 

szerinti – szolgáltatásnyújtás működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát 

írásban közli 

• az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel 

• az Önkormányzattal és 

• a működést engedélyező szervvel. 

 

20. A működést a közlés időpontjától számított legalább 30 nap elteltével lehet 

megszüntetni, kivéve, ha a Szolgáltató az ellátottakról megfelelően gondoskodott. 

 

21. Az ellátást igénybevevők személyéről, valamint a foglalkoztatottak számáról és 

személyéről – a vonatkozó jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével – a 

Szolgáltató dönt. 

 

22. Az Önkormányzat a jelen szerződésben foglalt ellátáshoz anyagi forrást nem biztosít, 

így a hozzájáruláshoz fűződő kötelezettségek alól a Szerződő felek mentesülnek. 
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23. A Szolgáltató vezetője kijelenti, hogy a jelen szerződéssel átvállalt feladatok 

ellátására vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel az Szt., valamint a Szakmai 

rendelet szabályait, a szakmai követelményeket ismeri, azokat maradéktalanul 

betartja és betartatja. Ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a jogszabályban előírt 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

24. A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy az 

Önkormányzat – mint ellátásra kötelezett – további rászoruló személyek ellátása 

érdekében más szolgáltatóval szerződést kössön, illetve saját intézményt/szolgáltatót 

tartson fenn. 

 

25. A szerződést aláíró Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján 

kívánják rendezni. 

 

26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá 

a vonatkozó mindenkori jogszabályok az irányadók. 

 

27. A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Debrecen, 2022. …………….. 

 

 

 

 

  

Szitai Tamás Polónyi László 

ügyvezető polgármester 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 




