Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
május 23-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l
i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
Távol maradt: Dr. Ficsor Mihályné,
Tóth Áron, települési képviselők

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Veres Zoltán és Bugja János települési
képviselő
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül 7 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Veres Zoltán és Bugja János
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települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
89 / 2018.(V.23.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. május 23-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Veres
Zoltán és Bugja János települési képviselőt választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT
a
nagyecsedi
3203/3
helyrajzi
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

számú

ingatlan

2.- JAVASLAT a „Négyen négy keréken a lápi vidéken – Nagyecsed
turisztikai látványosságainak és az Ecsedi-láp megmaradt természeti
értékeinek megtekintése” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzettel kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
90 / 2018.(V.23) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT
a
nagyecsedi
3203/3
helyrajzi
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

számú

ingatlan

2.- JAVASLAT a „Négyen négy keréken a lápi vidéken – Nagyecsed
turisztikai látványosságainak és az Ecsedi-láp megmaradt természeti
értékeinek megtekintése” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzettel kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi 3203/3 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy természetben ez a
Lutheránus utca elején található. A projekt keretében szociális bérlakást
épít az önkormányzat. Egymás mellett lévő két ingatlanról van szó,
amelyből az egyiket már korábban megvásárolták. Ikerlakást fognak
építeni és a kivitelezés a nyár folyamán elkezdődhet.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta az
ingatlan megvásárlását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
91 / 2018.(V.23.) KT.
határozata
A nagyecsedi 3203/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a nagyecsedi 3203/3 helyrajzi számú, 4355
Nagyecsed, Lutheránus utca 3. szám alatt található ingatlant szociális
bérlakás kialakítása érdekében megvásárolja.
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A bruttó 300.000.-Ft vételár, mint kiadás forrása 100% támogatás, a TOP4.3.1-15-SB1-2016-00002 azonosító számú projekt költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT a „Négyen négy keréken a lápi vidéken –
Nagyecsed turisztikai látványosságainak és az Ecsedi-láp
megmaradt természeti értékeinek megtekintése” című
pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a tagokat, hogy a Leader
Egyesület írta ki ezt a pályázatot. Turisztikai célú fejlesztést lehet belőle
megvalósítani. Szabadtéri színpad és tároló épület kerülne kialakításra a
Komoróczi utcai közösségi ház mellett, ill. kerékpár és négyszemélyes ún.
bringóhintó kerülne megvásárlásra, ami az idelátogatóknak a terület
turisztikai megtekintését segítené elő, amit kölcsönbe lehet venni.
Ezeknek a tárolását és a rendezvények lebonyolítását segítené a
megvalósítandó épület.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a pályázat
megvalósítását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
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92 / 2018.(V.23.) KT.
határozata
A „Négyen négy keréken a lápi vidéken – Nagyecsed turisztikai
látványosságainak és az Ecsedi-láp megmaradt természeti
értékeinek megtekintése” című pályázat megvalósításáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a „Térségi turizmusfejlesztés” című VP619.2.1-80-2-17 kódszámú pályázati kiírásra „Négyen négy keréken a lápi
vidéken – Nagyecsed turisztikai látványosságainak és az Ecsedi-láp
megmaradt természeti értékeinek megtekintése” címmel pályázatot nyújt
be, az abban foglalt fejlesztési célokat kívánja megvalósítani.
A program megvalósításához bruttó 4.071.429.-Ft önrészt az éves
költségvetés terhére biztosít.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT
települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy mindenki előtt ismert ez
a pályázat, hiszen minden évben pályáznak. Jelenleg a szállítói
tartozásállományuk 13.528.610.-Ft. A benyújtáshoz a képviselő-testület
döntése szükséges.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázat benyújtását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
93 / 2018.(V.23.) KT.
határozata
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
A Képviselő-testület
Elhatározta, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a I. 10. pont szerint a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok
rendkívüli
támogatása igényléséről szóló pályázati kiírás alapján
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi III. számú háziorvosi körzettel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ez is ismert téma a
képviselők előtt. Újabb mérföldkőhöz érkeztek a III. sz. háziorvosi körzet
vonatkozásában. Dr. Barna-Szabó Tímea sikeres szakvizsgát tett, így 2018.
június 1-től őt bízzák meg a helyettesítéssel a III. sz. körzetben. Azért csak
helyettesítéssel, mert a praxis megvásárlásához pályázati forrást szeretne
igénybe venni. A következő év február végéig helyettesítéssel látná el a
körzetet. A változás dokumentálásához szükséges a testület jóváhagyása.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
94 / 2018.(V.23.) KT.
határozata
A nagyecsedi III. sz. vegyes háziorvosi körzet üres háziorvosi
álláshelyének helyettesítéssel történő ellátására a Netta-Med
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megállapodás
megszűntetéséről
A Képviselő-testület
Egyetért a nagyecsedi III. sz. vegyes háziorvosi körzet üres háziorvosi
álláshelyének
helyettesítéssel
történő
ellátására
a
Netta-Med
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (4700 Mátészalka, Szalkai
László út 19/b, tetőtér 2., képviseli dr. Szabó Nikolett ügyvezető) kötött
megállapodás megszűntetésével 2018. május 31. napjával. Tudomásul
veszi a megállapodás megszűntetését a határozat melléklete szerinti
megállapodásban rögzített feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (székhelye: 4355 Nagyecsed,
Árpád u. 32., képviseli: Kovács Lajos polgármester), (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Szalkai
László út 19/b, tetőtér 2., képviseli: dr. Szabó Nikolett ügyvezető), (a továbbiakban: Bt.)
között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy között Nagyecseden 2018. január 22-én kelt
megállapodás jött létre a nagyecsedi III. sz. vegyes háziorvosi körzet üres háziorvosi
álláshelyének helyettesítéssel történő ellátására.
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2. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott megállapodás 17. pontja alapján közös
megegyezéssel az 1. pontban hivatkozott megállapodást 2018. május 31. napjával
megszűntetik.
3. A Bt. az 1. pontban hivatkozott megállapodás 18. pontja alapján a használatba adott
helyiségeket az átvételkori állapotnak megfelelően, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban 2018. május 31. napján visszaadja az Önkormányzatnak. Ennek
megtörténtét szerződő felek 2018. május 31. napján külön jegyzőkönyvben rögzítik.
4. Szerződő felek a megszűnés időpontjáig az 1. pontban hivatkozott megállapodásban
foglaltakat kötelesek teljesíteni, ezen túlmenően kijelentik, hogy egymással szemben
semmiféle anyagi, vagy egyéb követelésük nincs.
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közös elolvasás
és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.
Nagyecsed, 2018. május 24.

……………………………………….

.…………………………………..

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
95 / 2018.(V.23.) KT.
határozata
A nagyecsedi III. sz. vegyes háziorvosi körzet üres háziorvosi
álláshelyének helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó
megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Egyetért a nagyecsedi III. sz. vegyes háziorvosi körzet üres háziorvosi
álláshelyének
helyettesítéssel
történő
ellátására
vonatkozó
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megállapodással. Ennek megfelelően úgy dönt, hogy 2018. június 1.
napjától a nagyecsedi III. sz. vegyes háziorvosi körzetben az üres
háziorvosi álláshely helyettesítéssel történő ellátásával megbízza a FalconMed Korlátolt Felelősségű Társaságot (4900 Fehérgyarmat, Benczúr u. 26.,
képviseli: dr. Barna-Szabó Tímea ügyvezető) Dr. Barna-Szabó Tímea
háziorvos személyes szolgáltatása útján a határozat melléklete szerinti
megállapodásban foglalt feltételek mellett.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Megállapodás üres háziorvosi álláshely helyettesítéssel történő ellátására

Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (székhelye: 4355 Nagyecsed,
Árpád u. 32. u. sz. képviseli: Kovács Lajos Polgármester), (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről Falcon-Med Korlátolt Felelősségű Társaság (4900 Fehérgyarmat, Benczúr u. 26.,
képviseli: dr. Barna-Szabó Tímea ügyvezető), (a továbbiakban: Megbízott) között háziorvosi
alapellátás nyújtása tárgyában az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott kötelező feladatra és a folyamatos
egészségügyi alapellátásra figyelemmel a Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a
4355 Nagyecsed, Hunyadi János utca 3. szám alatti telephelyen működő, Nagyecsed
Város Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló 13/2016.
(VIII.30.) számú rendeletének 1. § (2) bekezdése szerint
meghatározott III. számú háziorvosi körzetben, 2018. június 1. napjától határozatlan
ideig az üres háziorvosi álláshelyen helyettesítéssel ellássa a III. számú háziorvosi
körzet folyamatos egészségügyi alapellátását, valamint az iskola-egészségügyi
feladatok ellátását a 2. pontban megnevezett háziorvos személyes szolgáltatása útján.
2. Az 1. pontban hivatkozott személyes szolgáltató háziorvos Dr. Barna-Szabó Nikolett
(szül hely, idő: Budapest, 1985. 09.30., an.: Tajti Ágnes, nyilvántartási szám: 73871.),
aki tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint
köteles végezni az ágazati jogszabályokban előírt rendelési idő betartásával. A
körzetben a rendelési idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól 12 óráig tart. A körzetben a
rendelkezésre állási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-tól 16.00 óráig. Az iskolaegészségügyi feladatellátás során a rendelési idő csütörtöki napon 12-től 15 óráig,
pénteki napon 12-től 14 óráig. A Megbízott vállalja, hogy a rendelési idő változtatását
előzetesen egyezteti az Önkormányzattal.
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3. A Megbízott kijelenti, hogy a 2. pontban nevesített háziorvos a külön jogszabályban
előírt képesítéssel rendelkezik, a háziorvosokra előírt törvényi feltételeknek megfelel.
4. Megbízott a tevékenységét az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti
szabadfoglalkozású jogviszonyban végzi bruttó 800.000.-Ft/hó díjazás ellenében. A
Megbízott a megbízási díjról minden hónap legkésőbb 5. napjáig számlát állít ki,
melynek alapján a számla kiállítását követő 3 munkanapon belül a Megbízó a
Megbízott részére a megbízási díjat átutalja.
5. A Megbízó az 1. pontban rögzített feladatok ellátáshoz szükséges fedezetet az általa az
Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés alapján folyósított
összegből, valamint szükség esetén saját költségvetése terhére biztosítja.
6. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a feladatait a 4355 Nagyecsed, Hunyadi J.
utca 3. szám alatt működő, a Megbízó tulajdonában lévő, III. számú háziorvosi körzet
rendelőjében teljesíti.
7. A Megbízó bocsátja rendelkezésre a külön jogszabályban meghatározott, szakmai
minimum feltételek biztosításához szükséges, a Megbízó tulajdonát képező, leltáríven
feltüntetett alapfelszerelési tárgyakat, műszereket, berendezéseket, melyek használatát
térítésmentesen biztosítja, és gondoskodik ezek javításáról, karbantartásáról,
pótlásáról.
8. A Megbízó gondoskodik a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges orvosi
rendelő és várótér valamint szociális helyiség biztosításáról, ennek megfelelően azokat
térítésmentesen a Megbízott használatába adja. A Megbízott a használatba kapott
helyiségeket kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen
használhatja, az ettől eltérő használatból eredő károkért teljeskörűen felel. A
helyiségek átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházások kivitelezésére
kizárólag a Megbízó előzetes engedélyével jogosult.
9. A Megbízó vállalja, hogy legkésőbb 2018. május 31-ig a Megbízott rendelkezésére
bocsátja a feladatellátáshoz szükséges betegdokumentációt. Az egészségügyi
dokumentációk hatályos jogszabályok szerinti őrzéséért, folyamatos vezetéséért jelen
szerződés megszűnéséig Megbízott tartozik felelősséggel. A Megbízott tudomásul
veszi, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítése kapcsán tudomására jutott adatokat
és információkat orvosi titokként kezeli.
10. A Megbízó kötelezettsége a kötelező szakmai felelősségbiztosítási szerződés
megkötése a tevékenysége során okozott kár megtérítése céljából.
11. A Megbízó vállalja, hogy az ellátás biztosítása érdekében Maródi Gyuláné (született:
Mosolygó Erzsébet, Mátészalka, 1964. 08.17. an.: Huszti Erzsébet) 4355 Nagyecsed,
Báthori u. 53. szám alatti lakos szakdolgozót az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti
szabadfoglalkozás keretében biztosítja a Megbízott részére bruttó 245.750.-Ft/hó
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díjazás ellenében. Megbízó kijelenti, hogy az itt megnevezett munkavállaló mindenben
megfelel a rá irányadó képesítési feltételeknek.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott szabadsága, betegsége, szakmai
továbbképzése, illetve egyéb jellegű távolléte idején a helyettesítésről saját maga
gondoskodik és fedezi az azzal kapcsolatos külön költségeket.
13. Megbízott köteles a Megbízóval, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Mátészalkai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályával, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár illetékes irodájával együttműködni. Megbízott
együttműködik a Megbízónak az általános egészségügyi információs, igazgatási
feladatai (statisztikai adatszolgáltatás, egyébjelentések, felmérések) ellátásában.
14. A Megbízó az ellátandó területek ellátási érdekeinek figyelembe vételével
kezdeményezheti az 1. pontban meghatározott körzethatár módosítását, melyet a
Megbízott köteles tudomásul venni és végrehajtani. A körzethatár módosítását a
Megbízó úgy hajthatja végre, hogy figyelembe veszi azt, hogy a módosítással létrejött
új körzethatár esetén a körzethez tartozó lakosságszám ne csökkenjen a jogszabályban
megfogalmazott teljes körzethez szükséges létszámadat alá.
15. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban
bármely fél felmondhatja. A Megbízottat ellátási kötelezettség terheli a felmondási idő
alatt. A felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik
akként, hogy a szerződést megszüntető megállapodásban a megszüntetéssel
kapcsolatos kérdésekben megállapodnak.
16. A Megbízó jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, írásban,
kizárólag szerződésszegés esetén mondhatja fel. A szerződés alkalmazásában
szerződésszegésnek minősül:
a) a Megbízott a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi.
b) a jelen szerződés szerint meghatározott rendelő és annak berendezései céltól és
rendeltetéstől eltérő hasznosítása.
c) a személyes ellátási kötelezettség megállapodástól eltérő tartós megszegése,
d) az egészségügyi dokumentációra vonatkozó nyilvántartási kötelezettségeinek a
hatályos jogszabályoknak megfelelően felszólítás ellenére nem tesz eleget.
17. Szerződő felek
megszüntethetik.

a

jelen

megállapodást

közös

megegyezéssel

bármikor

18. A szerződés megszűnése esetén a Megbízott a használatba adott helyiségeket az
átvételkori állapotnak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
köteles visszaadni a Megbízónak. A felek között elszámolásnak van helye a szerződés
bármely okból történő megszűnése esetén.
19. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a hatályos
egészségügyi jogszabályok irányadóak.
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20. A felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján
rendezik. Amennyiben az tárgyalás útján nem rendeződik, a Mátészalkai Járási
Bíróság illetékességét kötik ki.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Nagyecsed, 2018. május 24.

…...................................................
Megbízó

…...........................................
Megbízott

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Veres Zoltán
Települési képviselő
jkh.

Bugja János
települési képviselő
jkh.
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