
ZILIZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. március 19. napján megtartott nyílt ülésének 

 

 

 

a./ Tárgysorozata 

 

b./ Jegyzőkönyve 

 

c./ Határozata 9-12 

 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

 

9/2020.(III.19.) sz. határozat   Napirendi pontok elfogadásáról. 

10/2020.(III.19.) sz. határozat Központi orvosi ügyelet működtetéséről. 

11/2020.(III.19.)sz. határozat  Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási 

megállapodásának módosításáról. 

12/2020.(III.19.)sz. határozat  Dr. Kalapos István Gyula rendőr ezredes 

kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése. 

  

 

 

 

Ziliz, 2020. március 20. 

 

 

 

Dr. Gadóczi Bertalan 

             jegyző 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Ziliz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban 

(3794 Ziliz, Dózsa György út 1.) 2020. március 19. napján megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Verebélyi Norbert polgármester, Sütő Gábor alpolgármester, Bacsó Zita, 

Verebélyi Péter és Vladár Ágnes képviselők.  

 

Távol maradását jelezte: --- 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gadóczi Bertalan jegyző  

 

Verebélyi Norbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület ülése határozatképes, mivel az 5 fő képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. 

 

Ezt követően megkérdezte, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal 

kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot:  

 

9/2020.(III.19.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
 

Tárgy: Testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 

 

Ziliz község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 19. napján 

megtartandó nyílt ülés napirendi pontjait a következők szerint határozza meg: 

 

1. Központi orvosi ügyelet működtetéséről. 

2. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 

módosításáról. 

3. Dr. Kalapos István Gyula rendőr ezredes kapitányságvezetői 

kinevezésének véleményezése. 
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1. Napirendi pont: 

Központi orvosi ügyelet működtetéséről. 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képzi.) 

Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a következő 

határozatot: 

10/2020.(III.19.) sz. Önkormányzati Határozat 

Tárgy: Központi orvosi ügyelet működtetéséről. 

 

Ziliz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet 

biztosításáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:  

 

1. Ziliz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az edelényi központi orvosi 

ügyeleti feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjével az Emergency Service Kft.-vel történő szerződés 

megkötésével – az orvosi ügyeleti ellátás biztonsága érdekében - 

egyetért. 

 

2. Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért – 

a NEAK finanszírozáson felüli – fizetendő nettó 3.250.000 

forint/hó díjhoz szükséges fedezetet az éves költségvetése terhére 

biztosítja azzal, hogy az ügyeleti ellátásban érintett települések a 

nyertes ajánlattevővel kötött szerződés 24 hónapos időtartamára a 

2019. január 1-jei lakosságszám arányában a táblázatban foglaltak 

alapján viselik a rájuk eső szolgáltatási díjat és azt Edelény Város 

Önkormányzata részére havonta előre a felek között létrejött 

feladat-ellátási szerződés 7. pontja alapján megfizetik: 

 
3.  

 A számítás módja: a település 2019. január 1-jei lakosságszáma / edelényi 

székhellyel működő központi orvosi ügyelethez tartozó települések összes 

lakosságszáma x 3.250.000 Ft. Ez Ziliz település esetében 67.764.- Ft (azaz 

hatvanhétezer-hétszázhatvannégy) 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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2.  Napirendi pont: 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képzi.) 

Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a következő 

határozatot: 

 

11/2020.(III.19.)sz. határozat 

 Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási 

megállapodásának módosításáról. 

 

Ziliz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról” című 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

1.  Ziliz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának 2020. július 1. 

napjával történő módosítását a határozat 1. mellékleteként 

jóváhagyja. 

           2.   Ziliz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulása Megállapodását egységes 

szerkezetben a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 

3.  Ziliz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza 

a polgármestert a Megállapodás módosítás és az egységes 

szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 1.-2 azonnal, 3. 2020.07.01. 

Felelős:  polgármester 
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3.  Napirendi pont: 

Dr. Kalapos István Gyula rendőr ezredes kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése . 

 

Előadó: jegyző 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képzi.) 

Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a következő 

határozatot: 

 

12/2020.(III.17.) sz. határozat 

Tárgy: Dr. Kalapos István Gyula rendőr ezredes kapitányságvezetői 

kinevezésének véleményezése 

 

Ziliz Község Önkormányzata Képviselő-testülete szakmai életútja, emberi és 

vezetői kvalitása alapján támogatja dr.Kalapos István Gyula (sz: Nyíregyháza, 

1963.06.27.) rendőr ezredes kinevezését az Edelényi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői beosztásába 2020.május 1-jei hatállyal. 

Munkájához sok erőt, jó egészséget és kitartást kíván. 

Hatáidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Polgármester – mivel más vélemény, észrevétel, javaslat nem volt – megköszönte a 

megjelenést és az ülést bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

Verebélyi Norbert       Dr. Gadóczi Bertalan 

polgármester         jegyző  


