
Nézsa Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

9. számú 
Jegyzőkönyve 

 
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. április 12-én 17:40 órai kezdettel 
tartott képviselő-testület üléséről. 
 
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester 
                        Zachar Zénó alpolgármester 
                        Balázs Ferenc képviselő 
                        Szigetvári László képviselő                    
                        Zsíros Csaba képviselő  
 
 Távol volt:     Szarka Péter képviselő 
                        Tóth Károly képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző 
 
Meghívottak: Hencz Zsolt AVE 
                       Besenyei Ferenc AVE 
 
Lakosság részéről jelen van: Veres Károly       
                                                                                           
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester 
                   
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a 
megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt. 
 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja. 
. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Balázs Ferenc képviselőt 
 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja . 

     Zsíros Csaba képviselőt 
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4  igen 1 
tartózkodás)  a javaslatot elfogadja. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. AVE közszolgáltató képviselőjének meghallgatása 
      Előterjesztő: Hencz Zsolt ügyvezető igazgató 
 



2.  Falunap programjának megbeszélése 
     Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 
3. Javaslat pályázat benyújtására 
    Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester 
 
4. Egyebek (2011. évi rendezvények) 
 

 
A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja. 
 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
 
Hencz Zsolt AVE ügyvezető igazgató: köszönti a képviselő-testület tagjait, elmondja, hogy 
csak novembertől az AVE ügyvezető igazgatója. Személyesen tárgyalt már a polgármester 
úrral és egy képviselővel és úgy nézett ki, hogy sikerült megegyezni. Szó volt arról is, hogy 
készül egy feljegyzés a tárgyalásról, amelyet nem kaptunk meg. Komolyan meglepett 
bennünket a képviselő-testület döntése, mely szerint 2011. július 1-től nem tartanak igényt a 
szolgáltatásunkra. A tárgyalás során elmondtuk, hogy amit tudunk kompenzálunk az 
önkormányzat felé. Közben előkerült egy szerződés, ami 2010. januárban született, de ez csak 
áthidaló megoldásként jött létre. Korábban Jobbágyiba történt a szállítás, ezt az önkormányzat 
felvállalta, mert ez volt az olcsóbb. Mi azt szeretnénk, ha továbbra is szolgáltatást 
nyújthatnánk a településen. Ha nem tudunk megegyezni, nekünk is jogi lépéseket kell 
megtenni. Azon vagyunk, hogy próbáljunk meg megállapodni.. 
A szemétszállítási díj kiszámítása háztartásonként 1 főre lebontva történik. Magam is 
polgármester vagyok, tudom, hogy a lakosság hogyan reagál ezekre az árakra. A lakosság 
érdekeit is nézzük, de veszteséget nem termelhet a cég. 
Találtunk is megoldást: mérjük a hulladékot és ha 181 kg/fő kevesebb szemetet szedünk össze 
csökken a díj. Javasolom, hogy május hónapban legyen próba, ehhez én a nevemet adom. A 
tárgyalás során felajánlottam, hogy ha az önkormányzat felvállalja és beszedi a díjat a 
szállítási díjból 30-35,-Ft-ot el tudunk engedni. Az ártalmatlanítási díjból nem tudunk 
engedni, mert az adott 15.162,-Ft. Nem szeretnénk jogi útra terelni az ügyet,megegyezés a 
célunk. 
 
Zachar Zénó alpolgármester: a képviselő-testület nem tud arról és nem is hozott határozatot 
arról, hogy a RÖNÉ-HP-vel 10 éves szerződést köt.  
 
Styevó Gábor polgármester: a szerződést Kucsera András írta alá. A RÖNÉ-HP jogutódja 
az AVE. Az AVE-val 1 éves szerződést kötött az önkormányzat 2010.01.01-től 2010.12.31-
ig. Kérdés: 2011-re miért nem kellett kötni szerződést? Tudjuk, hogy magas az 
ártalmatlanítási költség. Több polgármesterrel felszólaltunk ez ügyben.  
 
Hencz Zsolt AVE ügyvezető igazgató: az éves szerződés áthidaló megoldásként született, 
hogy mi is le legyünk fedve. A Zöld-Híd jelezte, hogy hová kell vinni a szemetet és tudtuk, 
hogy ez magas ár lesz. Azt is tudtuk, hogy ekkor még a Zöld-Hídnak nincs Működési 
engedélye.  
A szemétszállítási díjba bele kell építeni a szelektív hulladék elszállítását is. 
 



Költségcsökkentésképpen úgy gondolom, hogy a tavaly mért számok alapján és a most 
történő mérések alapján a 181kg/fő/év kevesebb lesz, és az önkormányzat beszedi a díjat 
akkor a szállítási díjból tudunk engedni a 244,-Ft helyett 2010,-Ft lenne.  
   
A díj számításnál azt is nézzük, hogy hány fős a háztartás. Nézsa esetében 391 db háztartás 
van 1122 fő lakosságszám fő/háztartás.  
110 ingatlan   60 l edénnyel rendelkezik 
281 ingatlan 120 l edénnyel rendelkezik 
 
Ez 181kg/fő/év mennyiség. 
 
Balázs Ferenc képviselő: én úgy tudtam, hogy a feljegyzés a személyes tárgyalásról elkészült 
és el lett postázva. Akkor ígéretet kaptunk a kompenzálásra, azok részére, akik 2010-ben  
befizették a 120 l edény utáni díjat, pedig csak a 60 l után kellett volna fizetniük. 
Vannak lényegesen olcsóbb ajánlatok az AVE-tól. A lakosság jogos felháborodása miatt kell 
a képviselő-testületnek jobb és olcsóbb megoldást találni. A falu el van öregedve és velük 
nem lehet ekkora díjat megfizettetni, főleg úgy, hogy alig keletkezik szemét a háztartásukban. 
 
Szigetvári László képviselő: miért ilyen kicsi a különbség a 60 l és 120 l edény díja között? 
 
Hencz Zsolt AVE ügyvezető igazgató: azért mert a fajlagos költsége nem a fele, az 
ártalmatlanítási költség a fele. A díjat 2012-ben csak az inflációval emeljük meg. 
 
Balázs Ferenc képviselő: 10 éves szerződés nem létezik, aki ilyet aláírt bűncselekményt 
követett el. A képviselő-testület erről nem határozott. 
 
Hencz Zsolt AVE ügyvezető igazgató: nem volt választási lehetőség törvény erejénél fogva 
csak 10 éves szerződést lehetett kötni. Aki egy éves szerződést kötött az volt törvénysértő. 
 
Styevó Gábor polgármester: lett megígérve : 2 lomtalanítás, a temetői hulladék elszállítása 
és az intézményeinknek visszajuttatja a 2010. évi díjat. 
A képviselő-testület megtárgyalta az AVE ügyet és úgy foglalt állást, hogy a szerződést 
megvizsgáltatja ügyvéddel és ezt követően meghozza döntését. Ez megtörtént. Erről 
értesítettük az AVE-t, az urak azért vannak ma itt az ülésen.  
Ajánlata az AVE-nak: 
szállítási díjból tud csak engedni 30-35,-Ft-ot, 
4 alkalommal az összegyűjtött szemét mérése 
az önkormányzat szedje be a díjat 
kompenzálja a 2010. évi túlfizetéseket 
 
Hencz Zsolt AVE ügyvezető igazgató: a tárgyalás során elmondtam, hogy a 2010. évi 
számlákat sztornózni nem tudjuk, de a különbözetet az önkormányzatnak vissza fogjuk 
juttatni. 
 
Bessenyei Ferenc AVE: 40 ezer számlát adtunk át egy cégnek, ezért nincs arra lehetőség, 
hogy negyedéven belül díjat korrigáljunk. A következő negyedévben tudjuk csak vállalni a 
kompenzálást.  
 
Hencz Zsolt AVE ügyvezető igazgató: javaslatunk, hogy a képviselő-testület álljon el a 
felmondástól, azokat a kedvezményeket vállaljuk, amit megígértünk, mérjük 4x a 



hulladékszállítást, és ha a számok igazolják a csökkenést leengedünk az árból. Kb. 1200,-Ft-ot 
jelent. Olcsóbban nem tudjuk vállalni. 
 
Styevó Gábor polgármester: megköszöni az AVE képviselőinek a személyes megjelenését 
az ülésen. Két héten belül jelzés megy az AVE-nak a módosított döntésről. 
 
Az AVE képviselői az ülésről 19 órakor elmennek. 
 

2. Napirend tárgyalása 
 
 

Styevó Gábor polgármester: a falunap időpontja május 21. szombat, de már 20-án 
elkezdődne az ünnep az iskola rendezésében a Mikszáth nappal. 80 fős fúvószenekar érkezik 
Vácról. Az iskola vállalta a zenekar vendégül látást. 
 
Május 21-én Nézsán kerül megrendezésre a Megyei Tűzoltó Nap is. 
Személyesen jártak Nézsán: Szabó János Salgótarján tűzoltóezredes,  ……….  
Balassagyarmat parancsnok és Diósi Donát Rétsági tűzoltóparancsnok és megnézték a 
területet,  a középső pálya megfelel nekik a versenyre. Kb. 30 egyesülettől 300 fő érkezik, az 
ő étkezésüket is meg kell oldanunk. Az összes többi kiadást állják. 
A falunapi rendezvényünk a hagyományoknak megfelelően misével kezdődne kb. 8.30 órakor 
a parkban, ezt követné a tűzöltők felvonulása,, ünnepi megnyitó, iskolások-óvodások műsora, 
12,30 ebéd et követően kulturális műsorok. Este tábortűz, és bál a kultúrházban. 
 
A programok pontos meghatározása egyeztetés alatt van az intézményvezetőkkel és más 
rendezőkkel.  
Javasolom a falunapi időpont és Megyei Tűzoltó Nap szervezésével járó kiadások 
támogatását. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
35/2011.(IV.12.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2011.május 21-én 
megrendezésre kerülő Falunap és a Megyei Tűzoltó Nap szervezésével összefüggő 
kiadásokat. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: Megjelent a várva várt Településrekonstrukciós pályázat az 
ÉMOP 3.1.2/E pályázati felhívás, melyre 2010. december 15-én regisztráltunk. A pályázat 
elkészítésére javasolom, hogy kössünk szerződést a Diverzum Projektfejlesztő és Területi 
Tervező Kft-vel aki a regisztrációnál is segítséget nyújtott.  A pályázat a Petőfi út felújítását 
szolgálja majd. 
 
Javaslat:  



Nézsa Község Önk vállalkozási keretszerződést köt a Diverzum Projektfejlesztő és Területi 
Tervező Kft-vel: szakmai segítséget nyújt, a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken c. (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
projektfejlesztéshez, az előkészítési munkák koordinálásához, valamint a pályázati adatlap 
kiírás szerinti elkészítéséhez, a kötelezően csatolandó mellékleteket is magában foglaló 
pályázati csomag összeállításához.  
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
36/2011.(IV.12.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken c. (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) 
pályázatra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy keretszerződést kössön a Diverzum 
Projektfejlesztő és Területi Tervező Kft-vel: szakmai segítséget nyújt, a 
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken c. (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) 
pályázati kiíráshoz kapcsolódó projektfejlesztéshez, az előkészítési munkák koordinálásához, 
valamint a pályázati adatlap kiírás szerinti elkészítéséhez, a kötelezően csatolandó 
mellékleteket is magában foglaló pályázati csomag összeállításához.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 

4. Napirend tárgyalása 
 
Styevó Gábor polgármester: a Nézsa SE ügyvezetője Tóth József úr jelezte felém, hogy a 
bírók kifizetésére minden hazai meccsekre 40 e Ft-ra lenne szükségük.  
Javasolom a megállapodás megkötését. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
37/2011.(IV.12.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Styevó Gábor polgármestert 
a jelen határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

a 38/2011.(IV.12.) számú kt határozat melléklete 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
Mely létrejött Nézsa Község Önkormányzat képviseletében eljáró Styevó Gábor polgármester 
és a SPORTEGYESÜLET NÉZSA képviseletében eljáró Tóth József ügyvezető elnök 
(továbbiakban: Támogatott) között a képviselő-testület által megállapított 2011. évi 
önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
 



1.Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011. (II.18.) számú rendeletével a Sportegyesület Nézsa részére 2011. évre elszámolási 
kötelezettséggel működési kiadásokra 
 
a) működési költség, 
b) nevezési díj, játék engedély, 
c) tagdíj, bírói költség 
 
   500.000,-Ft támogatást biztosít.  
 
  A támogatás fele az I. félévben, a másik fele a II. félévben vehető igénybe. 
 
2. A támogatást a Polgármesteri Hivatal az egyesületek támogatására tervezett keret terhére a   
    Támogatott  Nézsa-i Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett  
     63600502-11000080 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át, vagy   
     házipénztáron keresztül fizeti ki. 
 
3. Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás az 1. pontban megjelölt   
    költségekre használható fel. A felhasználásáról támogatási célonként, a támogatás összegét   
    elérő, Támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás   
    kiutalását követő 3 hónapon belül elszámol. A támogatás több részletben történő igénylése  
    esetén a következő támogatási összeg csak akkor kerül kiutalásra, ha az előző támogatás  
    elszámolása megtörtént. 
 
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve   
    belső ellenőre  a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is   
    ellenőrizheti. 
 
Nézsa, 2011. április 12. 
 
 
Styevó Gábor        Tóth József 
polgármester                      elnök 
 
 
Styevó Gábor polgármester: 2011. április 5-én helyszíni ellenőrzést tartott az ANTSZ az 
óvodában. Az ellenőrzés célja: élelmiszer-biztonsági és higiénis ellenőrzés 
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv a mellékletként csatolva. 
 
2008 óta jelentős változás az óvodában nem történt. Elmaradtak az eszközfejlesztések. 
Javasolom, hogy Dr.Katona Ernő üzemorvossal kössünk szerződést a 2011. évre az óvoda, 
és konyhai dolgozók vizsgálatára. 
 
Az elnök szavazást kér. 
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú 
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli. 
 
38/2011.(IV.12.) számú kt határozat 
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre az óvoda és konyha dolgozókra 
vonatkozóan megbízza a PraeMedic Egészségügyi, szolgáltató Kft. 2651 Rétság Radnóti 



út 4 székhelyű, mint megbízott, a 89/ 1995. ( VII. 14. ) sz. Kormány-, valamint 27/ 1995. ( VII. 
25. ) sz. NM rendeletekben előirt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás végrehajtásával  
Dr. Katona Ernő háziorvost üzemorvosi feladatok ellátásával 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
Az elnök az ülést 21:14 órakor bezárta. 
 
 

K.M.F. 
 
 
Styevó Gábor         Turcsán Mónika 
polgármester                 jegyző 
 
    Balázs Ferenc Zsíros Csaba 
                                                 Jkv.hit.                        jkv.hit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36/2011.(IV.12.) számú kt határozat 
 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről ……………………………….. Önkormányzata, 
székhelye: ………………………………………………………., képviselője: 
…………………………………………….. polgármester, mint megbízó, a 
továbbiakban Megbízó,  
 
másrészről a Diverzum Projektfejlesztő és Területi Tervező Kft., székhelye: 1016 
Budapest, Berényi u. 9/B., adószáma: 14106082-2-41, bankszámlaszáma: 
10918001-00000040-05190001, önálló képviseletre jogosult: Guzmics István 
ügyvezető, mint megbízott, a továbbiakban Megbízott, 
 
(együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1. Szerződés tárgya. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megbízott, a Megbízó 

részére szakmai segítséget nyújt, a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken c. (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
projektfejlesztéshez, az előkészítési munkák koordinálásához, valamint a pályázati 
adatlap kiírás szerinti elkészítéséhez, a kötelezően csatolandó mellékleteket is 
magában foglaló pályázati csomag összeállításához. Szerződő Felek 
megállapodnak továbbá, hogy a pályázat nyertessége esetén a Megbízó a 
Megbízottat keresi meg a projekt megvalósításához kapcsolódó 
projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása érdekében. 

2. Együttműködés. Szerződő Felek rögzítik, hogy a sikeres pályázati szereplés 
érdekében fokozottan terheli őket az együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség. Megbízó vállalja, hogy az 1. pontban rögzítettek elvégzéséhez 
szükséges információkat határidőben Megbízott rendelkezésre bocsátja. Megbízó 
által nem határidőre leadott anyagok késedelméből eredő felelősség 
Megbízottat nem terheli. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott fenti 
tevékenységéhez szükséges minden információt a Megbízott rendelkezésére 
bocsát, és a Megbízott esetleges megkeresése esetén a tevékenység 
végzéséhez szükséges felvilágosítást megadja. Ebben a körben Megbízó vállalja, 
hogy lehetővé teszi Megbízott számára, hogy a Megbízó szervezetén belül, a 
Megbízó munkatársaitól a szükséges információkat, kizárólag a tevékenység 
ellátásához szükséges mértékben, megszerezze. Megbízó továbbá jelen szerződés 
aláírásával meghatalmazza a Megbízottat, hogy a hazai és uniós pályázati 
rendszerben résztvevő közigazgatási és hatósági szervei felé, a Megbízó nevében, 
kizárólag a nevezett pályázattal összefüggésben, Megbízó részéről mindenféle 
kötelezettségvállalás nélkül eljárjon, és információkat szerezzen. Szerződő Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján Megbízott nem jogosult a 
Megbízó nevében bármely harmadik személy, államigazgatás szerv vagy 
hatóság felé kötelezettséget vállalni, vagy jogokról lemondani, így különösen 
írásbeli nyilatkozatot tenni, és szerződést kötni. 

3. Megbízott minden olyan körülményről értesíti a Megbízót, amely a jelen 
szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja.  



4. Specifikus Szerződés. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a nevezett pályázat 
előkészítésére vonatkozó úgynevezett Specifikus Szerződést kötnek, a 
projektfejlesztés során véglegesítendő projektköltségvetés figyelembevételével, a 
pályázatban elszámolható előkészítési költségkeret terhére, annak a pályázatban 
elszámolható maximális mértékű értékével (8%), amely egyúttal a Megbízott 
vállalkozási díja.  

5. Díjazás: Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen vállalkozási keretszerződésből 
adódóan semmiféle fizetési kötelezettsége nem származik a Megbízónak. 
Nevezett pályázat nyertessége esetén a 4. pontban megfogalmazottak lépnek 
életbe, kiegészítve a pályázat elszámolható költségei között található 
projektmenedzsment (2%) és nyilvánosság biztosítása (1%) tételekkel.  A 
Megbízott vállalkozási díja a lehívható előlegből kerül rendezésre, a Specifikus 
Szerződés vonatkozó pontja szerint. Mindezek biztosítják, hogy a Megbízott 
kizárólag a pályázat nyertessége esetén részesül díjazásban és díjazása a 
pályázatban elszámolható tételekből kerül kifizetésre. 

6. Szavatosság. Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy az 1. pontban körülírt 
feladatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok 
maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal 
végzi el. Szerződő Felek kijelentik és a szerződés ideje alatt szavatolják, hogy 
ellenük csőd- felszámolási, vagy végelszámolási eljárás nincsen folyamatban. 
Ezen állapotban bekövetkező változást haladéktalanul jelezniük kell a másik Fél 
felé.  

7. Titoktartási kötelezettség. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott Megbízó 
részére végzett tevékenysége kapcsán tudomására jutott bármilyen információt 
üzleti titokként kezel és megtart jelen megállapodás hatálya után is. Az üzleti titkot 
képező információkat Megbízott ezen jogviszonyának fennállása és esetleges 
megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, 
publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó és az annak 
érdekkörébe tartozó más társaságok érdekei ellen felhasználni. A Megbízott 
felelősséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás alapján direkt vagy indirekt 
módon a Megbízóról, szóban vagy írásban birtokába jutott minden információt, 
adatot üzleti titkokként kezel és megőriz, azok biztonságos tárolásáról 
gondoskodik, azt sem ő, sem a vele kapcsolatban álló munkavállalók, harmadik 
személyek (alvállalkozók) nem sértik meg, valamint felelősséget vállal minden, 
érdekkörében működő eljáró személy által történő szerződésszerű magatartásra.  

8. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott tevékenysége, valamint a Megbízott 
által elkészített szakmai anyag a Megbízott kizárólagos szellemi terméke, és 
Megbízó ezen információk és anyagok feletti rendelkezési és felhasználási jogot 
jelen szerződéssel nem szerzi meg. Ennek megfelelően Megbízó tudomásul veszi, 
hogy a Megbízott által átadott információk és anyagok a Megbízott üzleti titkát 
képezik és bármely a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, szóban vagy 
írásban birtokába jutott minden információt, harmadik személy részére kizárólag a 
Megbízottal történt írásos megállapodást követően, annak kifejezett írásbeli 
jóváhagyásával adhatja tovább. 

9. Futamidő. Jelen Vállalkozási Keretszerződést Szerződő Felek az 1. pontban leírt 
pályázat kiíráshoz kapcsolódik és a pályázat sikeres befejezéséve veszíti hatályát.   



10. Pályázattól való elállás. Amennyiben Megbízó a pályázat támogatói döntés 
megszületését követően eláll pályázási szándékától Megbízottat akkor is megilleti 
a „Díjazás” c. pont szerinti díjazás és az addig Megbízott által készített 
dokumentumok és egyéb anyagok Megbízott tulajdonát képezik, azt felhasználni 
csak és kizárólag Megbízott hozzájárulásával lehet. 

11. Módosítás. A Szerződő Felek a jelen szerződést csak közös megegyezéssel és csak 
írásban módosíthatják. 

12. Megbízott jogosult feltüntetni referencialistáján a Megbízót. 

13. Ez a szerződés az aláírása napján lép hatályba.  Jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók.  

14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő 
jogvitát egyeztető tárgyaláson rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő 
felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése 
érdekében alávetik magukat a Megbízó szerint területileg illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességének.  

15. A jelen szerződés 3 számozott oldalt tartalmaz, magyar nyelven és 2 eredeti 
példányban készült, amelyből egy példány a Megbízót, egy példány a 
Megbízottat illet meg. 

16. A jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, és mint a szerződéses akaratukkal 
mindenben megegyező szerződéses nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon, 
felolvasás és megmagyarázás után jóváhagyólag aláírták. 

 
…………………………, 2011. április ……... 

 
Megbízó  nevében Megbízott nevében 

A Megbízó 
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Cégszerű aláírás: Cégszerű aláírás: 

 
 
 
 



38/2011.(IV.12.) számú kt határozat melléklete 
 

Megállapodás 
 
mely létrejött Nézsa Községi Önkormányzat  (2618. Nézsa, Park u. 1.) képviseletében 
eljáró Styevó Gábor polgármester , mint megbízó. ( továbbiakban Megbízó  ),  
másrészről PraeMedic Egészségügyi, szolgáltató Kft . 2651 Rétság Radnóti út 4 székhelyű 
mint megbízott, ( továbbiakban Megbízott ) között, az alulírott napon, az alábbiak szerint. 
 
1.   Megbízó a 89/ 1995. ( VII. 14. ) sz. Kormány-, valamint 27/ 1995. ( VII. 25. ) sz. NM 
rendeletekben előirt foglalkozás-egészsgügyi szolgáltatás végrehajtásával bízza meg a 
Megbízottat. 
Megbízott az alap ellátás keretében elvégzi: 
a/   a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat. és 
kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.       
b/   a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott 
expozíciós esetek kivizsgálását 
c/   a munkavégzés egészségrontó hatásának vizsgálatát 
d/   az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást 
e/   a munkavállalók körülményeivel kapcsolatos felvilágosítást 
f/   a rendelettől függően Megbízó alkalmazottainak gépjárművezető engedélyéhez 
szükséges egészségi alkalmassági  vizsgálatokat és az engedély meghosszabbítását 
Közreműködik : 
a/   a munkahelyi veszély források feltárásában  
b/   foglalkozás-egészségügyi, ergonómiai-, higiéniai feladatok megoldásában  
c/   az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegély 
szakmai felkészítésében  
d/   a Megbízó katasztrófa - megelőző - elhárító - felszámoló és az előidézett károsodások 
rehabilitációs tervének kidolgozásában 
 
2.   Megbízott az alapszolgáltatáson felül, külön díjazás nélkül elkészíti az ÁNTSZ részére 
küldendő jelentéseket, telephelyén üzemorvosi ellátást biztosít, a külön díjazás ellenében 
elvégzi a Megbízó dolgozóinak müszeres ( audiometria, spirometria , stb. ) szűrővizsgálatait. 
 
3.   Megbízott az alapellátás végrehajtásához szükséges engedélyekkel rendelkezik. 
 
4.   Jelen szerződés aláírásának időpontjában a Megbízónál alkalmazásban álló dolgozók 
létszáma foglalkozás-egészségügyi kategóriák szerint: 
 
      A  foglalkozás-egészségi osztály                                   fő 
      B                    "                  "                                             fő 
      C                    "                  "                                             fő 
      D                    "                  "                                             fő 
 
      Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó negyed évenként közli Megbízottal 
munkavállalónak létszámát és foglalkozás-egészségi osztályba sorolásukat, kategóriánkénti 
részletezésben.      
 
5.   A módosított  89/1995 VII. 14. sz. Kormány rendelet I. sz. melléklete tartalmazza a 
szolgáltatás díjait  szerződő felek megállapodásuk alapjának tekintenek, de attól eltérhetnek. 
      A díjak  a MOK 2006 évi ajánlását figyelembe  vételével a következők: 
(ezen rendeletben foglaltak és MOK ajánlás változásakor az alábbi díjak is a szerint 
módosulnak ) 
 



      D    foglalkozás-egészségügyi osztály           9500 Ft/fő/év 
      C                     "                        "                    12800 Ft/fő/év 
      B                     "                        "                    16300 Ft/fő/év 
      A                     "                        "                    19000 Ft/fő/év  
 
     Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő díjat a Megbízó az általa közölt  
     munkavállalói létszám figyelembe vételével 
 
     évente  - félévente - negyedévente - havonta, egyenlő részletekben  
 
     ........................................................................................................... 10. naptári napjáig, 
 
     átutalással - csekkel - készpénzben - előzetesen megküldött számla alapján 
       
     Megbízottamnak az OTP Rétság Fiókjánál 
      
     vezetett 11741031-20023467 sz. folyószámlájára téríti meg. 
 
6.  A munkavállalók létszámában történt 5 % -os változások közlése után Megbízott 
pótszámlát küld, csökkenés esetén pedig jóváírja a különbözetet. 
 
7.   Jelen szerződés aláírásának időpontjában a Megbízónál alkalmazásban állók után 
fizetendő díj: 

A foglalkozásegészségi osztály  Ft/fő/év 
B " 10800 Ft/fő/év 
C " 8600 Ft/fő/év 
D "  6500 Ft/fő/év 

     Foglalkozás-egészségügyi osztályonként összesen:    fő 
    

A "  Ft/év 
B "  Ft/év 
C "  Ft/év 
D "  Ft/év 

Összesen:   Ft/év 
 
8.   Megbízott vállalja, hogy a rendelési idő kialakításánál figyelembe veszi a Megbízó munka     
vállalóinak munkaidő beosztását és a szolgáltatást a Megbízó munkaidő alapjának védelme     
mellett nyújtja. 
 
9.   A szolgáltatás keretében a szükséges vizsgálatokat a Megbízott Rétság Templom út 11 
sz. alatti rendelőjében végzi a 8. pontban foglaltak messzemenő betartásával, a rendelési idő 
előzetes egyeztetésével. 
 
10.  Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a szolgáltatás nyújtása során 
munkaszervezetébe tartozó, vagy egyéb módon igénybevett szakemberekkel látja el 
feladatát akiknek munkájáért minden felelőséget magára vállal. 
 
11.  Megbízott vállalja, hogy a szerződés alapján vezeti a Megbízó részére kötelezően előírt 
nyilvántartásokat és ellátja a különböző adatszolgáltatási feladatokat.  
 
 
12.  Megbízó részéről az együttműködésben közreműködő felelős személy 
 
       neve: ...................................... beosztása: .................................telefonszáma: .............. 
 



       Megbízott részéről a kapcsolattartásért felelős  
       neve: Dr. Katona Ern ő beosztása: ügyvezető telefonszáma: 30 / 2195-446 
 
13.  Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik, melyet bármelyik fél 3 hónapos 
határidővel bármikor írásban felmondhat. 
       Megbízott a felmondási idő alatt is köteles alapszolgáltatást nyújtani és megilleti a 
díjazás. 
 
14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő vitás 
kérdéseket igyekeznek egymás között békés úton rendezni. Amennyiben  nem jutnak 
megállapodásra alávetik magukat a Nógrád Megyei Bíróság Balassagyarmat kizárólagos 
illetékességének. 
 
 
Rétság, 2011. …………………… 
 
 
Megbízó cégszerű                                                             Megbízott cégszerű                        
       aláírása                                                                                   aláírása. 
 
 
        
 
 
 


