
E sküokm ány

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vázsnok fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Vázsnok, 2019. október 28.
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Jegyzőkönyv

Készült 2019. október 28. napján Vázsnok Község Képviselő-testületének ülésén az 
alpolgármester választása során tartott titkos szavazás lebonyolításáról.

Jelen voltak: ____________i.........................______________i_________

...................................................................................................................
szavazatszámláló bizottság tagjai,
Koszorús Tímea aljegyző,
Lajos Márta jegyzőkönyvvezető.

A képviselő-testület által választott szavazatszámláló bizottság lebonyolította a szavazást.
A szavazás módja: a polgármester által megnevezett jelölt neve szerepel a szavazólapon.
A jelöltre a szavazólap változatlanul hagyásával, ellene nevének kihúzásával lehet szavazni.
A szavazatszámláló bizottság az üres urnát lezárta, majd a szavazatok beérkezését követően a 
szavazást lezárta.
Megállapította, hogy az urna sértetlen.

Felbontás után a szavazólapok száma: . . db, mely

. 3 db igen és

db nem szavazatot tartalmaz.

A titkos választás eredménye:

!?«... 3 .4  ...........jelölt igen és ...A i. nem szavazatot kapott.

Kmf.
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Vázsnok Község Önkormányzat 
Gombár József polgármester

V Á Z S N O K
Római u. 14.
7370

Tisztelt Polgármester Úr!

Vázsnok Község Önkormányzata, mint eladó, (képv.: Fazekas Tibor
polgármester) valamint Lehotai Zoltán és Hirmann Zsuzsanna mindketten 7362 
Tarrós Jókai u. 5. szám alatti lakosok, mint vevők között Vázsnok belterület 
61/12 hrsz-ú 920 m2 beépítetlen területre Sásdon, 2008. augusztusár, napján 

"adásveTéínszerződés jött létre 1 Ft-os vételáron, azzal, hogy vevők 2012. 
augusztus 28. napjáig igazolják a felépített lakóház használatba vételi 
engedélyével az adóhatóság előtt a szerződésben vállalt kötelezettség 
teljesítését.

Az időközben elhalálozott Fazekas Tibor polgármester közbenjárásával a 
építési szerződést kötöttek a KING 2005 Építőipari Szóig, és Kér. Bt -vei
6.200.000, - Ft vállalkozási díj ellenében a kivitelezésre 2009. december 31, 
határidővel. Önrészként átadtak 1.900.000,- Ft összeget is a vállalkozónak, 
majd az igénybe vett szoc. pol. kedvezményként biztosított összegből további
4.200.000, - Ft-ot. A vállalkozó határidőre az épületet nem építette fel, velük 
nem számolt el. Sőt tudtuk nélkül a cégét értékesítette, majd a cég 
felszámolásra került. A felszámolás során az okozott kár nem térült meg. A 
büntetőeljárás is eredménytelen maradt. A felhasznált szoc. pol. összeg 
visszafizetésére irányuló végrehajtási eljárást a NAV megszüntette.

A szerződés 3. §-a rögzíti, hogy az ingatlan (telek) forgalmi értéke 30,- Ft/m2 
határozható meg. Figyelemmel arra, hogy a 4. § a.) pontjában írtak szerint 
hasznosítása ügyfeleimen kívülálló ok miatt maradt el, a kötbér őket nem 
terheli.

A b.) pont szerint az építkezést határidőn belül megkezdték, ezzel a 
szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesítették. Miután az építmény nem 
készült el (csak a fő falak állnak), használatba vételi engedély kiadására sem 
került sor.

Kérem ezért Vázsnok Község Önkormányzatát, hogy a tárgyi ingatlan 
vonatkozásában tekintse át a jelenlegi jogi helyzetet, az eredeti szerződésben 
írt feltételek teljesítése alól mentesítse ügyfeleimet, majd határozza meg a 
telek szerződéskori forgalmi értékét. Ügyfeleimnek szándékában áll a telket 
megvásárolni, és amennyiben az Önkormányzat mentesíti az ingatlant az 

;i és terhelési tilalom alól, akkor nem lesznek akadályoztatva
ÖNKORMÁHYZAH HIVATAL

■kézíetés s, ám?) ■rí r í
Melléklet:



abban, hogy az ingatlant hasznosítsák. Vevők az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás költségeit vállalják. Amennyiben igényt tartanak közbenső iratok 
másolataira, melyek a döntést elősegítik, azt kész vagyok pótlólag T. Címnek 
megküldeni.

Miskolc, 2019. augusztus 27.

Tisztelettel:

dr.
3525 Miskolc, Vologda u. 14. 3/2 
meghatalmazott jogi képviselő

Melléklet:
Meghatalmazás



Bona ca u sa  
t r iu w p h a t i

dr .  Á g f a y  P é t e r  e g y é n i  ü g y v é d
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M E G H A T A L M A Z Á S

Alulírottak
LEHOTAI ZOLTÁN (született: Kaposvár, 1970. november 28. an: Kovács Katalin 7362 

Tarrós Jókai u. 5. és
HIRMANN ZSUZSANNA (Dombóvár, 1977. május 23. an: Siklósi Zsuzsanna Anasztázia) 

7362 Tarrós Jókai u. 5. szám alatti lakosok

m e g h a t a l m a z z u k

dr. Ágfay Péter egyéni ügyvédet (3525 Miskolc, Vologda u. 14. III./2. Ügyv.ig. száma: 
Ü-116174), hogy a közöttünk, a mai napon létrejött megbízási szerződés alapján a 
Vázsnok belterület 61/12 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát érintő ügyekben bármelyik 
közigazgatási szerv, szolgáltatók, és bíróságok előtt a Pp., vonatkozó jogszabályok
valamint az ügyvédekről szóló törvény szerint jogi képviseletünket ellássa.

A meghatalmazott akadályoztatása esetén jogosult más ügyvéd közreműködését 
igénybe venni, és köteles e tényről a Megbízókat egyidejűleg értesíteni.

Tarrós, 2019. augusztus 24.

Hirmann Zsuzsanna
meghatalmazó

Lehotai Zoltán
meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom.
Tarróson, 2019. augus^js>24-én

Pétcre

' 4 s s S Í s t méter egyéni
meghatalmazott jogi képviselő 

3525 Miskolc Vologda u. 14. 111/2.
KASZ: 3607277

mailto:peterdragfay@gmail.com


Feladat-ellátási szerződés -
Területi háziorvosi alapellátás feladataira

Mely létrejött egyrészről:
• Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Dózsa György utca 32. (képviseletében Rabb 

Győzőné polgármester)
• Felsőegerszeg Község Önkormányzata 7370 Felsőegerszeg, Fő utca 8. (képviseletében 

Papp Magdolna polgármester)
• Meződ Község Önkormányzata 7370 Meződ, Ságvárí utca 34. (képviseletében Merk Zsolt 

polgármester)
• Vázsnok Község Önkormányzata 7370 Vázsnok, Római utca 14. (képviseletében Gombár 

József polgármester)
mint a háziorvosi alapellátás biztosítására kötelezettek (a továbbiakban: megbízók), 

másrészről
• Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Oríu, Dollár utca 13.), képviseletében 

Dr. Várnai József ügyvezető, úgyis mint háziorvos, mint a személyes ellátásra kötelezett 
orvos, a praxisjog jogosultja,

(a továbbiakban: megbízott)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A megbízók jelen szerződés aláírásával megbízzák a megbízottat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint 
az egészségügyről szóló 1997. évi CL1V. törvény 152. §-a alapján Sásd város, Felsőegerszeg, 
Meződ és Vázsnok községekre kiteijedő, 2. pontban körülírt körzetben területi ellátási 
kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátásával.

2. A  megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízók által az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről hozott hatályos önkormányzati rendel etekben meghatározott működési területen a 
háziorvosi alapellátás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok 
ellátásáról maga gondoskodik. Tevékenységét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 43/1999.(111.3.) Kormányrendelet és a 4/2000.(11.25.) 
EÜM rendelet, valamint a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szakmai előírásoknak 
megfelelően végzi.

3. A megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy a megbízott a háziorvosi alapellátás körén kívül 
végzett és díjazott más, hatályos jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi 
tevékenységet végezzen.
A  megbízók a háziorvosi szolgálat fenntartásához rendszeres anyagi hozzájárulást biztosítani 
nem tudnak, de ennek lehetőségét minden évben a költségvetés helyzetének ismeretében 
megvizsgálják és döntenek az adott évre vonatkozóan a támogatás nyújtásáról.

4. Dr. Várnai József háziorvos köteles a sásdi központi ügyeletben részt venni.

5. A megbízott a háziorvosi feladatokat a 4/2000.(11.25.) EüM rendelet 6. § alapján, 
szakképesítéssel rendelkező ápoló foglalkoztatásával köteles ellátni.



6. A felek a megbízott munkarendjét, rendelési idejét a szerződés mellékletében határozzák 
meg.

7. A hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott háziorvosi körzetek esetleges 
módosítása miatt bekövetkezett, a megbízottat ért kár esetén a megbízók kártalanítási 
kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

8. A megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Helyettesei: Dr. 
Farády Mária és Dr. Bánfi Zoltán. A feladatok helyettesítéssel történő ellátása esetén a 
helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott 
szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50 %-át teljesíteni.

9. A megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott 
tevékenységének végzésével kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, 
adatokat szolgáltatni, valamint a megbízókat - kérésükre - a feladata ellátásáról az orvosi 
titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni.

10. A megbízók hozzájárulnak, hogy a megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön közvetlen finanszírozásra. A szolgáltató a 
szerződéshez és a finanszírozáshoz szükséges nyilvántartásokat vezeti, a szükséges 
adatszolgáltatást teljesíti.

11. A megbízott a háziorvosi tevékenység végzéséhez alkalmas - megfelelő engedélyekkel 
rendelkező - rendelőt, valamint a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, 
javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni.

12. A megbízott jelen szerződés megkötésekor és hatálya alatt folyamatosan szavatol azért, 
hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti 
praxisjoggal.

13. A jelen megállapodás határozatlan időre szól, azt bármely fél jogosult 6 hónappal 
korábban írásban közölt felmondással megszüntetni. A felmondást indokolni nem kell.

14. A megbízók a feladat-ellátási szerződést - indokolással -  felmondhatják, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás 
ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti.

15. A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen 
szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen 
kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján.

16. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük 2013. február 28. napján 
létrejött feladat-ellátási szerződést jelen szerződés szerint módosítják, annak szövege helyébe 
ezen feladat-ellátási szerződés lép.



17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések az irányadók. Jogvita esetén a felek a megbízók székhelye szerint illetékes 
bírósághoz fordulnak.

18. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

19. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a rendelési időt tartalmazó 
melléklet.

20. A szerződés függeléke:
Sásd Város Önkormányzata 6/2002.(VI.28.) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 7/2002.(VI.2 6.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Meződ Község Önkormányzata 4/2002.(VIII.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről
Vázsnok Község Önkormányzata 5/2002.(VI.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről

Sásd, 2019. október 1.

Rabb Győzőné Papp Magdolna
polgármester polgármester

Merk Zsolt 
polgármester

Gombár József 
polgármester

Megbízott nevében
Dr. Várnai József ügyvezető


