
 1  

 

 

 
  

 

                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022. július 27-én tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter            

                       Polyák Csaba                 képviselők            

                       Kundra Erika                 jegyző                

                       

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő 

tagjainak száma 6 fő. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Halupka Miklós képviselő és Birinyi András alpolgármestert 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontra.  

 

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta. 

 

N a p i r e n d:  1.) 2.számú háziorvosi körzet működése 

                               Előadó: Polgármester                           

                         

                           2.) Vízszolgáltatási terv jóváhagyása 

                     Előadó: Polgármester                                      

 

                            3.) Beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása         

                                 Előadó: Polgármester 

                                                  

 

I.Napirendi pont tárgya: 2.számú háziorvosi körzet működése 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Felkéri a körzetben helyettesítési feladatokat ellátó Dr. 

Wolkowski Bogdan Pawel háziorvost, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a praxis 

átvételével kapcsolatos helyzetéről. 
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Dr.Wolkowski Bogdan Pawel háziorvos: Tájékoztatja a képviselő-testülete, hogy ő 

Nagykőrösön nem pályázott saját praxisra. Felolvassa a Nagykőrösi polgármesternek 2022. 

május 25-én írt levelet. Ezt követően elmondja, hogy a mai napon a nagykőrösi 

polgármesternél volt megbeszélésen, ahol a polgármester elmondta, hogy csak az ő személyes 

praxis jogával adják át neki a körzetet. Tájékoztatta a polgármestert, hogy helyettesítő 

feladatokat kíván ellátni Nagykőrösön, a praxis jogot nem veszi át.  

 Táborfalván a praxis jog átvétele a letelepesi pályázat végett csúszik. Megváltozott a 

letelepedési pályázat benyújtásának feltétele, véleménye szerint lehetősége van mégis nyerni a 

pályázaton hiszen a régi körzetét nem hagyta el azt még mindig működteti. Múlt héten küldte 

be Táborfalva vonatkozásában a letelepedési pályázatot. A nyertes pályázattal automatikusan 

praxis jogot is kapnak az orvosok az adott településre. Amennyiben a pályázat nem nyer, 

azonnal beadja a kérelmét a praxis jogra. A polgármester asszony által küldött levélben 

meghatározott szeptember 30-ai határidő részére teljesíthető. Ez időpontig a praxis jogot 

megtudja szerezni és október 1-től praxis joggal tudja átvenni a 2.számú körzet működtetését. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselők hozzászólásait. 

 

Polyák Csaba képviselő: Megértette, hogy doktor úr mit szeretne és  a letelepedési pályázat 

végett csúszik a táborfalvai praxis jogának a megszerzése. 

 

Bernát István Jánosné képviselő: Egyértelmű, amit elmondott doktor úr. Februárban is 

elmondta, hogy másik állást is keres a táborfalvai praxisa mellett. 

 

Kiss Eszter képviselő: A praxis jogról kérdezi az orvost. Nagykőrösön mit kommunikáltak 

rosszul. 

 

Dr.Wolkowski Bogdan Pawel háziorvos: A nagykőrösi polgármester rosszul tájékoztatta a 

képviselőket, mert ő helyettesítési feladatokra jelentkezett Nagykőrösre és a polgármesterrel 

is kezdettől fogva erről egyeztetett. 

 

Halupka Miklós képviselő: Táborfalván volt egy pályázati eljárás, volt egy vállalt határidő. 

Örül, ha nem másik településre megy dolgozni a doktor úr. Kéri, hogy mielőbb legyen a 

táborfalvai szerződés aláírva és a módosított időpont teljesítve. 

 

Kundra Erika jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázati eljárás lezárásával hozott 

képviselő-testületi határozat alapján doktor úrral a feladat ellátási szerződés 2022 március 7-

én aláírásra került melyben június 1-je lett meghatározva, arra, hogy a hatósági engedélyek 

birtokában a körzet működtetését átveszi. Ez a szerződés áprilisban a képviselő-testület 

döntésével módosításra került, mely nem érintette a fenti időpontot. Az elmúlt hetekben került 

írásba rögzítésre, hogy a szerződés nem lépett hatályba mivel a vállaltaknak az orvos június 1-

ig nem tett eleget. 

 

Dr.Wolkowski Bogdan Pawel háziorvos: Képtelen volt a június1-i határidőt teljesíteni.  Ennek 

egyik okaként ismerteti a NEAK finanszírozási szerződés feltételeit, annak procedúráit. 
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Birinyi András alpolgármester: Megérti az orvos által elmondottakat, viszont bántó a határidő 

elmulasztása. A praxis joggal az önkormányzat stabil orvost akar hosszú távra. Javasolja a 

határidő elfogadását. 

 

Polyák Csaba képviselő: Szeptember 5-ig el kell dőlni a dolgoknak, hogy az orvos 

finanszírozási szerződést tudjon október 1-től kötni. 

 

Kundra Erika jegyző: Tájékoztatást ad a képviselőknek arról, hogy első lépésként a doktor 

úrnak praxis jog iránti kérelmet kell benyújtania az Országos Kórházi Főigazgatóság felé. 

Praxis jog engedélyének a birtokában lehet az ÁNTSZ-nél működési engedélyt kérni a 

NEAK-nál finanszírozási szerződést kötni. Kéri a doktor urat, hogy a praxis engedély iránti 

kérelmét mielőbb nyújtsa be. 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kérdezi, hogy a letelepedési támogatásra a pályázatot 

Táborfalvára adta-e be. 

 

Dr.Wolkowski Bogdan Pawel háziorvos: Igen 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Miben maradt Nagykőrösön a polgármesterrel. 

 

Dr.Wolkowski Bogdan Pawel háziorvos: Augusztus 8-án várja a válaszát a polgármester. Itt 

van nála a Nagykőrös által előkészített feladat-ellátási szerződés melyet a polgármester aláírt 

ő nem. Azt fogja mondani, hogy csak tartós helyettesítéssel tud beteggyógyítást vállalni 

Nagykőrösön. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a 19/2022. (II.24.) számú 

képviselő-testületi határozat módosítást azzal, hogy az ott meghatározott június 1-i határidő 

október 1-re kerül módosításra. 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2022.(VII.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2022. (II.24.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú háziorvosi 

körzetben a háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történő folytatására 

PANACEUM-MEDICAL Korlátolt Felelősségű Kft-vel - melyben a személyes ellátásra 

kötelezett orvos dr. Wolkowski Bogdan Pawel- feladat-ellátási szerződést köt azzal, hogy 

a háziorvosi tevékenységet 2022. október 1. napján kell megkezdenie.  

 

A határozat módosítással nem érintett része továbbra is érvényben marad.  
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Nagy Andrásné polgármester: Felhívja doktor úr figyelmét, hogy ez az utolsó bizalom a 

testület részéről. Az esetleges következő esetnél kéri, hogy testületet tájékoztassa. Kéri 

továbbá a rendelési idő betartását és biztosítását. 

 

 

II.Napirendi pont tárgya: Vízszolgáltatási terv jóváhagyása 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Napokban küldte el a Daköv Kft a 2022 évre vonatkozó 

közműves vízszolgáltatási akció tervet. Figyelemmel arra, hogy ez a vízkorlátozás 

szabályozásáról szóló terv a nyári időszakot is érinti, ezért terjeszti most a testület elé.  

Kéri azoknak a képviselőknek a szavazatát akik az,, Akció terv” jóváhagyását támogatják. 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

 67/2022.(VII.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas és Környéke 

Vízügyi Kft által előkészített 2022. évi Közműves vízszolgáltatási, Akció” tervet 

jóváhagyja.      

 

 

III.Napirendi pont tárgya: Beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása         

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az Iskola utca felújítására kiírt beszerzési eljárásra 3 érvényes 

ajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó a Richlik- Trans Kft 31.496.062 Ft + áfa 

összegben. 

 

Az Iskola utca felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt beszerzési 

eljárásra szintén 3 érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó a Berner-Med 

Kft 585.000 Ft + áfa összegben. 

 

Az Iskola utca felújítási munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatok ellátására 

kiírt beszerzési eljárásra szintén 3 érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó a 

Dominus Metator Kft 843.000 Ft + áfa összegben. 

 

A temető ravatalozójának felújítására és egy 90 férőhelyes urnafal megépítésére és a halott 

hűtő cseréje projekthez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatok ellátására kiírt beszerzési 

eljárásra 3 érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó a Dominus Metator Kft  

530.000  Ft + áfa összegben 

 

Kéri a képviselők javaslatát az ajánlatokkal kapcsolatban. 

 

Képviselők javasolják, hogy a beszerzési eljárásokon a legkedvezőbb árajánlatot adó cégekkel 

a szerződéseket megkötni. 
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Polgármester szavazásra teszi fel az Iskola utca felújítására érkezett ajánlat elfogadását mely 

szerint: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése / 

felújítása alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva Iskola utca felújítása” tárgyú 

projekt kivitelezési munkáira kiírt egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást 

eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Richlik- Trans Kft nettó 31.496.062 Ft + 

ÁFA azaz harmincegymillió- négyszázkilencven hatezer- hatvankettő Ft+ ÁFA, ajánlatát 

elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

 68/2022.(VII.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése / felújítása alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva Iskola 

utca felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkáira kiírt egyszerű közbeszerzés 

értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok 

közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó 

Richlik- Trans Kft nettó 31.496.062 Ft + ÁFA azaz harmincegymillió- négyszázkilencven 

hatezer- hatvankettő Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Polgármester szavazásra teszi fel az Iskola utca felújítására érkezett műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására érkezett ajánlat elfogadását mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése / 

felújítása alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva Iskola utca felújítása” tárgyú 

projekt műszaki ellenőri feladat ellátásra kiírt egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Berner-Med Kft nettó 585.000 Ft 

+ ÁFA azaz Ötszáznyolcvanötezer Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel 

szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
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 69/2022.(VII.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése / felújítása alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva Iskola 

utca felújítása” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladat ellátásra kiírt egyszerű 

közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett 

ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot 

benyújtó Berner-Med Kft nettó 585.000 Ft + ÁFA azaz Ötszáznyolcvanötezer Ft+ ÁFA, 

ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Polgármester szavazásra teszi fel az Iskola utca felújítása projekt menedzsmenti feladatok 

ellátására érkezett ajánlat elfogadását mely szerint: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése / 

felújítása alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva Iskola utca felújítása” tárgyú 

projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt egyszerű közbeszerzés értékhatár 

alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Dominus Metator 

Kft nettó 843.000 Ft + ÁFA azaz Nyolcszáznegyvenháromezer Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja 

és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

 70/2022.(VII.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése / felújítása alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva Iskola 

utca felújítása” tárgyú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt 

egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A 

beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

árajánlatot benyújtó Dominus Metator Kft nettó 843.000 Ft + ÁFA azaz 

Nyolcszáznegyvenháromezer Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel 

szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a temető ravatalozójának felújítására és egy 90 férőhelyes 

urnafal megépítésére és a halott hűtő cseréje projekthez kapcsolódó projekt menedzsmenti 

feladatok ellátására érkezett ajánlat elfogadását mely szerint: 
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Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-ÖTIF/202Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése alprogram keretében 

megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes 

urnafal hozzáépítése, halott hűtő cseréje” tárgyú projekt projektmenedzsmenti feladatainak 

ellátására kiírt egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek 

minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

árajánlatot benyújtó Dominus Metator Kft nettó 530.000 Ft+ ÁFA azaz Ötszázharmincezer 

Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

     

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

 71/2022.(VII.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-ÖTIF/202Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 

alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető 

ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése, halott hűtő cseréje” 

tárgyú projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt egyszerű közbeszerzés 

értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok 

közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó 

Dominus Metator Kft nettó 530.000 Ft+ ÁFA azaz Ötszázharmincezer Ft+ ÁFA, 

ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli 

testületi ülést bezárta. 

 

 

                                                      Kmft 

    

       Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

        polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

       Halupka Miklós                                                                  Birinyi András                                                                                                                                                                                                                                          

        jkv. hitelesítő                                                                     jkv. hitelesítő 


