JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. június 27-én, 16 órai kezdettel
megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Fuchs János képviselő
Igazoltan távol:
Varga Mihály képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Jelen vannak továbbá:
Rácz Andrea jegyzőkönyv-vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 3 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeket a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot teszem az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
2. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról
3. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
4. A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
55. A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
66. Bejelentések.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban
kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a
napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
69/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
2. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról
3. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
4. A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
55. A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
66. Bejelentések.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

1. Napirendi pont: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. július 13-i képviselő-testületi ülésen a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065
Mány, Kossuth u. 2.) ügyvezetője, Szeép Ágnes ismertette a Tisztelt Képviselő-testület előtt a
cég azon terveit, hogy a Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő,
jelenleg romos állapotban lévő ingatlant újjáépítenék, és az újjáépítés után vendégfogadóként
hasznosítanák. Az újjáépítés megvalósításának határideje két év. A vendégfogadó céljának
tekintené, hogy a klasszikus értelemben vett vendéglátáson kívül a kulturális életet is
fellendítsék a faluban.
A kivitelezéshez szükség költségeket a cég viselné, ahhoz egy most kiírásra került pályázaton
indulnának.

A fenti képviselő-testületi ülésen már konszenzus jött létre abban, hogy a cég a mányi
önkormányzattól az ingatlan bérleti jogát kéri, és ahhoz kellene a Tisztelt Képviselő-testületnek
elviekben hozzájárulnia, hogy ha a cég a pályázaton nyer, az ingatlan átminősítését kérjük, és a
megvalósulás időszakára, továbbá a pályázati feltételként meghatározott öt év működtetési
időre bérleti szerződést kössünk. A bérlet fejében bérleti díjat szabunk ki, amely az előzetes
egyezkedés során kialakultak szerint a lakások bérleti díjának fele lenne, és a megvalósulási
határidő lejárta után járna.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjenek:
1. Határozati javaslat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a
„Mikrovállalkozások
létrehozása
és
fejlesztése
LEADER
Helyi
Akciócsoportok
közreműködésével 2012.” pályázaton, az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány,
Rákóczi u. 32. szám alatti, jelenleg lakóingatlan átminősítésére kerüljön sor, továbbá a Kreagia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a pályázatban szereplő célra, annak megvalósulása után
legalább öt évig bérbeadásra kerüljön.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
2. Határozati javaslat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan átépítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a
„Mikrovállalkozások
létrehozása
és
fejlesztése
LEADER
Helyi
Akciócsoportok
közreműködésével 2012.” pályázaton, és az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány,
Rákóczi u. 32. szám alatti, jelenleg helyi értékvédelem alatt álló lakóingatlan átépítésre kerül, a
bemutatott tervek alapján az átépítéshez hozzájárul, mert a helyi értékvédelem alatt álló épület
megjelenésében azonos lesz a mostanival, így a helyi értékvédelmi feltételeknek a terv megfelel.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Határozati javaslat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan bérleti díjáról
Mány Község Önkormányzata
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
létrehozása és fejlesztése LEADER
az Önkormányzat a tulajdonában

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ha a Kreagia
(2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.” pályázaton,
lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan bérleti

díját a Képviselő-testület a mindenkori összkomfortos lakásbérleti díjnak 50 %-ában fogja
meghatározni, melyet csak a megvalósulási idő lejártát követően kell fizetni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e javaslat vagy észrevétel a határozati
javaslattal kapcsolatosan?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha a
Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.” pályázaton,
az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti (hrsz.: 53.), jelenleg
lakóingatlan átminősítésére kerüljön sor, továbbá a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
részére a pályázatban szereplő célra, annak megvalósulása után legalább öt évig bérbeadásra
kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan átépítéséről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha a
Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.” pályázaton,
és az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti (hrsz.: 53.),
jelenleg helyi értékvédelem alatt álló lakóingatlan bontásra és újjáépítésre kerül, a bemutatott
tervek alapján a bontáshoz és újjáépítéshez hozzájárul, mert a helyi értékvédelem alatt álló
épület megjelenésében azonos lesz a mostanival, így a helyi értékvédelmi feltételeknek a terv
megfelel.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan bérleti díjáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.” pályázaton, az Önkormányzat a tulajdonában
lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti (hrsz.: 53.), ingatlan bérleti díját a Képviselő-testület a
mindenkori összkomfortos lakásbérleti díjnak 50 %-ában fogja meghatározni, melyet csak a
megvalósulási idő lejártát követően kell fizetni.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan pályázatával kapcsolatos projekt
megvalósulásának feltételeiről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.” pályázaton, a megkötendő szerződésben
részletesen rögzíteni kell, hogy amennyiben a projekt meghiúsul, a vállalkozó az
Önkormányzattal szemben anyagi követeléssel nem élhet.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
dr. Török Péter képviselő:
Én is azt szeretném, ha a szerződésbe bele kerülne majd, hogy az önkormányzaté a felépült
ingatlan.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Erről a kérdésről majd akkor kell tárgyalni, amikor a Képviselő-testület magáról a szerződésről
tárgyal. Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk, hogy kívánunk-e dönteni a Gazdálkodási
Bizottság által javasolt 4. Határozati javaslat tekintetében!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
elfogadja, hogy a Gazdálkodási Bizottság által javasolt 4. Határozati javaslat tekintetében
döntsön.
Ha több kérdés nincs, kérem, szavazzunk az 1. Határozati javaslat tekintetében!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint határoz:

70/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a
„Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012.” pályázaton, az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány,
Rákóczi u. 32. szám alatti, jelenleg lakóingatlan átminősítésére kerüljön sor, továbbá a
Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a pályázatban szereplő célra, annak
megvalósulása után legalább öt évig bérbeadásra kerüljön.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, szavazzunk az 2. Határozati javaslat tekintetében!
7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
71/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan átépítéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy ha a Kreagia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a
„Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012.” pályázaton, és az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány,
Rákóczi u. 32. szám alatti, jelenleg helyi értékvédelem alatt álló lakóingatlan átépítésre kerül,
a bemutatott tervek alapján az átépítéshez hozzájárul, mert a helyi értékvédelem alatt álló
épület megjelenésében azonos lesz a mostanival, így a helyi értékvédelmi feltételeknek a terv
megfelel.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, szavazzunk az 3. Határozati javaslat tekintetében!
7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint határoz:
72/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan bérleti díjáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ha a Kreagia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.”
pályázaton, az Önkormányzat a tulajdonában lévő 2065 Mány, Rákóczi u. 32. szám alatti

ingatlan bérleti díját a Képviselő-testület a mindenkori összkomfortos lakásbérleti díjnak 50
%-ában fogja meghatározni, melyet csak a megvalósulási idő lejártát követően kell fizetni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
73/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan pályázatával kapcsolatos projekt
megvalósulásának feltételeiről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ha a Kreagia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2065 Mány, Kossuth u. 2.) nyer a „Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.”
pályázaton, a megkötendő szerződésben részletesen rögzíteni kell, hogy amennyiben a
projekt meghiúsul, a vállalkozó az Önkormányzattal szemben anyagi követeléssel nem élhet.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Ugron Zoltán Gábor polgármester :
Az ülés elején elmaradt további két napirendi pont felvétele, ezért kérem, hogy szavazzunk
arról, hogy fel kívánjuk-e venni az alábbi két ügyet a Képviselő-testületi ülés napirendjére!
- A Mesevár Óvodába a 2012/2013-as nevelési évben felvehető gyermekek létszámának
meghatározása
−- A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme

−
7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
elfogadja a javaslatot.
A fentiek alapján javaslatot teszek az ülés módosított napirendjére!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
2. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról
3. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
4. A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés

55. A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
66. A Mesevár Óvodába a 2012/2013-as nevelési évben felvehető gyermekek létszámának
meghatározása
77. A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme

88. Bejelentések.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van- e kérdés vagy észrevétel a javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
74/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirendi javaslat:
1. Elvi döntés a Mány, Rákóczi u. 32. alatti ingatlan hasznosításáról
2. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról
3. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
4. A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
55. A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
66. A Mesevár Óvodába a 2012/2013-as nevelési évben felvehető gyermekek
létszámának meghatározása
77. A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme

88. Bejelentések.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
2. Napirendi pont: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a
Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület a 2012. június 13-án tartott képviselő-testületi ülésen ismételten
tárgyalt az Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez
történő csatlakozásról, amelynek
eredményeképpen 62/2012. (VI.13.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy nem járul
hozzá ahhoz, hogy a jelenlegi orvosi ügyeleti rendszer további tagokkal bővüljön.

A határozatról tájékoztattam Bicske Város Polgármesterét, mint az ügyeleti rendszer
társulásának gesztorát, aki azzal kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a
témában még egyszer szíveskedjen tárgyalni, és az ügy fontosságára tekintettel az ügyeleti
rendszer bővítéséhez hozzájárulni.
A fentiek miatt az alábbi határozati javaslatokat teszem.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: a 62/2012. (IV.13.) önkormányzati határozat visszavonása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
önkormányzati határozatot nem vonja vissza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Határozati javaslat:
Tárgy: a 62/2012. (IV.13.) önkormányzati határozat visszavonása

62/2012. (IV.13.)

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
önkormányzati határozatot visszavonja.

62/2012. (IV.13.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. 3. Határozati javaslat
Tárgy: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti
Társulási Megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.
megvizsgálta Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt településeknek a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§
(2) bekezdés figyelembe vételével azt nem támogatja.
2.
megvizsgálta Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa településeknek a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét és azt
támogatja.
3.
A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodását (a
továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint módosítja:
a.) a Megállapodás „Előzmények” címszó alatti bevezető részét az alábbiakkal egészíti
ki, illetve pontosítja:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 7. § rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske
székhellyel működő központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező
feladat közös ellátására, mely megállapodás az 1995. április hónapjában megkötött „Orvosi
ügyeleti szolgálat finanszírozására”, valamint az 1998. június 15-én, majd 1999. október 1-jén

kelt „Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” létrehozására kötött megállapodás
jogutódja.
2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.:Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kérelmére, nevezettekkel bővítették.
2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulásból
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyelet
keretében látták el.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Móri, Bicskei Kistérségi
Népegészségügyi Intézete által 2011. április 11-én kelt, 569-5/2011. számú végzésében megállapította,
hogy a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyeleti tevékenység nem felel meg az
egészségügyi
ellátás
folyamatos
működtetésének
egyes
szervezési
kérdéseiről
szóló
47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet előírásainak és határidő tűzésével a tapasztalt hiányosságok
felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben résztvevő települések önkormányzatait. A
települések között Bicske gesztorságával levezetett tárgyalások eredményeként 2012. szeptember 1-jei
hatállyal
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
ismételten csatlakozni kívánnak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz.
A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152.§ (1)
bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátására a következőkben állapodnak meg:”
b.) a Megállapodás 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:
„1.3. A megállapodás határozatlan időre szól.”
c.) a Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére Bicske Város Önkormányzat jogosult szerződést
kötni a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban: Szolgáltató). A
közbeszerzés lebonyolítása Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során Bicske Város Önkormányzat polgármestere az ajánlati
felhívás elfogadását megelőzően köteles kikérni a társult önkormányzatok polgármestereinek
véleményét az ajánlati felhívás tartalmát illetően. A társult önkormányzatok kialakított
véleményüket a megkeresés kézhezvételétől számított 5 napon belül el kell juttatniuk Bicske város

polgármesteréhez. Amennyiben a vélemény kialakítása 5 napon belül nem történik meg, úgy azt
megadottnak kell tekinteni. A Szolgáltató a vállalkozási szerződés és jogerős működési
engedélye alapján jogosult a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási
szerződést kötni.”
d.) a Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a társulásban vállalt szerepük e szerződés
elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladatellátás
szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a
társulás tagjaira.
3.3.1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
által közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami finanszírozás, illetve a társult
önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás.
3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával, illetve az adott
településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos.
3.3.3. A település által lakosság szám arányában megállapított hozzájárulás kiszámításánál a
társult Tagok tárgyév január 1-jén regisztrált lakosság százalékértékét növelni kell a társult
tagok Bicskétől km-ben mért távolsága százalékértékének 1/3-val, és az így kialakult % értékek
egymáshoz viszonyított arányában kell a felmerült tényleges költségeket a Tagok között
megosztani azzal, hogy Bicske vonatkozásában az átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell
venni.
e.) a Megállapodás 3.4. pontja a következők szerint módosul:
„3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval kötött szerződésben
szereplő vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák meg.”
f.) a Megállapodás 3.5. pontja a következő szerint módosul:
„3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2., továbbá 3.3.3.
pontjában foglalt kiegészítő hozzájárulás megállapításánál a népesség-nyilvántartás
előző év január 1-jei állandó lakosságszám adatai kerülnek figyelembe vételre.”
g.) a Megállapodás 3.6. pontját hatályon kívül helyezi.
h.) a Megállapodás 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi Önkormányzat
által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a 11736020-15727048
számú bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a Szolgáltató által kibocsátott
számla alapján Bicske Város Önkormányzata köteles továbbutalni a támogatást a Szolgáltató
által megadott bankszámlaszámra.
3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás
nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a fizetési kötelezettség
fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem teljesítő, vagy részben teljesítő,
mulasztó önkormányzatot Bicske város polgármestere 15 napos határidő kitűzésével felszólítja
a hozzájárulás teljesítésére. A kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a
fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben Bicske város polgármestere
beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez tartozása erejéig, mely
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás aláírását követő
15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon engedélyezik a
kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás által elfogadott bekerülési

költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján megállapított, településre jutó mértékéig – a
beszedési megbízás benyújtását.”
i.) a Megállapodás 3.8. pontja a következők szerint módosul:
„3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek térítésmentes
használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa biztosítja. A
rendelőintézeti helyiségek alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató részére Bicske Város
Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba adott berendezések és felszerelések
Bicske Város Önkormányzat tulajdonát képezik.”
j.) a Megállapodás 3.9. pontja a következők szerint módosul:
„3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, célhoz kötött
külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy pályázaton nyert eszközbeszerzés
miatti ingóvagyon növekmény a társult önkormányzatok közös tulajdona. A társulás,
avagy a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszűnésére
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.”
k.) a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A társulás adminisztrációs feladataival megbízott: A társult önkormányzatok a
Szolgáltató működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló, a központi orvosi
ügyelet és a társult önkormányzatok rendszeres és folyamatos kapcsolattartásával
összefüggő feladatok ellátásával Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát
bízzák meg.”
l.) a Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A társuláshoz történő csatlakozás:
6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítják.
6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon önkormányzatok képviselő-testületei
részére teszik lehetővé, melyek
· elfogadják a társulás céljait,
· vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 3.3.2., a 3.3.3., valamint a 3.7.
pontokban rögzített módját,
· jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban foglaltakról
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát, a Bicske Város Önkormányzatához, mint
gesztor önkormányzathoz (megállapodás: 3.2. pontja) kell megküldenie.
6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.”
m.) a Megállapodás 7.1. b) pontja hatályát veszti.
n.) a Megállapodás 7. pontja az alábbi 7.4. ponttal egészül ki:
„7.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki legalább három egymást követő
alkalommal késedelmesen hoz döntést, továbbá aki a megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.”
o.) a Megállapodás a következő 9. ponttal egészül ki:
„9.) Jelen megállapodás - a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó határozatát
követően – 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.”
4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodásának módosítását a
határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

5.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodását egységes
szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Arról kell beszámolnom, hogy a Képviselő-testületi ülést követően időpont-egyeztetés céljából
beszéltem a bicskei titkársággal, és kértem, hogy hívjanak, mert baj van az orvosi ügyelet
elfogadásával kapcsolatosan. Miután nem kaptam visszahívást írtam a Tessely Zolinak egy smst és ugyanezt jeleztem neki is. Senki nem hívott vissza, végül a titkárság hétfőn reggel 10 órára
adott időpontot, hogy a jegyző asszonnyal beszélni tudjak.
Hétfőn beszámoltam neki, hogy a mányi testület hogyan döntött, azaz, hogy nem fogadtuk el és
miért nem.
Úgy gondolom, hogy akkor döbbentek rá arra, hogy miről is van szó, amikor személyesen
elmondtam, annak ellenére, hogy a titkárságon, illetve az sms-ben többször jeleztem, hogy gond
van.
Kedden reggel fél 8-kor 34 percen keresztül beszéltem a Tessely Zolival, aki igencsak emelt
hangon fejezte ki nem tetszését. Amikor szóhoz tudtam jutni, akkor kértem, hogy hívjunk össze
társulási ülést, de ő csak azt mondta, hogy mi üljünk össze, és szavazzunk újra, nem
akadályozva a többi település ellátását.
Kértem, hogy jöjjön el, és védje meg az álláspontjukat, arra azt mondta, hogy nem tud jönni, de
elküldi a Jegyző Asszonyt, mert ő foglalkozott ezzel a legtöbbet.
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés a javaslattal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:
49/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: a 62/2012. (IV.13.) önkormányzati határozat visszavonása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 62/2012. (IV.13.) önkormányzati határozatot vonja vissza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
50/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti
Társulási Megállapodás módosítása

Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hogy
1. Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt településeknek a Bicskei Központi Orvosi
Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét és a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (2) bekezdés
figyelembe vételével ne támogassa.
2. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa településeknek a Bicskei Központi Orvosi
Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét támogassa.
3. A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban:
Megállapodás) a következők szerint módosítsa:
a.) a Megállapodás „Előzmények” címszó alatti bevezető részét az alábbiakkal egészíti
ki, illetve pontosítja:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 7. § rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske
székhellyel működő központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező
feladat közös ellátására, mely megállapodás az 1995. április hónapjában megkötött „Orvosi
ügyeleti szolgálat finanszírozására”, valamint az 1998. június 15-én, majd 1999. október 1-jén
kelt „Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” létrehozására kötött megállapodás
jogutódja.
2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.:Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kérelmére, nevezettekkel bővítették.
2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulásból
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyelet
keretében látták el.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Móri, Bicskei Kistérségi
Népegészségügyi Intézete által 2011. április 11-én kelt, 569-5/2011. számú végzésében megállapította,
hogy a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyeleti tevékenység nem felel meg az
egészségügyi
ellátás
folyamatos
működtetésének
egyes
szervezési
kérdéseiről
szóló
47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet előírásainak és határidő tűzésével a tapasztalt hiányosságok
felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben résztvevő települések önkormányzatait. A
települések között Bicske gesztorságával levezetett tárgyalások eredményeként 2012. szeptember 1-jei
hatállyal

Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
ismételten csatlakozni kívánnak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz.
A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152.§ (1)
bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátására a következőkben állapodnak meg:”
b.) a Megállapodás 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:
„1.3. A megállapodás határozatlan időre szól.”
c.) a Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére Bicske Város Önkormányzat jogosult szerződést
kötni a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban: Szolgáltató). A
közbeszerzés lebonyolítása Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során Bicske Város Önkormányzat polgármestere az ajánlati
felhívás elfogadását megelőzően köteles kikérni a társult önkormányzatok polgármestereinek
véleményét az ajánlati felhívás tartalmát illetően. A társult önkormányzatok kialakított
véleményüket a megkeresés kézhezvételétől számított 5 napon belül el kell juttatniuk Bicske város
polgármesteréhez. Amennyiben a vélemény kialakítása 5 napon belül nem történik meg, úgy azt
megadottnak kell tekinteni. A Szolgáltató a vállalkozási szerződés és jogerős működési
engedélye alapján jogosult a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási
szerződést kötni.”
d.) a Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a társulásban vállalt szerepük e szerződés
elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladatellátás
szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a
társulás tagjaira.
3.3.1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
által közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami finanszírozás, illetve a társult
önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás.
3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával, illetve az adott
településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos.
3.3.3. A település által lakosság szám arányában megállapított hozzájárulás kiszámításánál a
társult Tagok tárgyév január 1-jén regisztrált lakosság százalékértékét növelni kell a társult
tagok Bicskétől km-ben mért távolsága százalékértékének 1/3-val, és az így kialakult % értékek
egymáshoz viszonyított arányában kell a felmerült tényleges költségeket a Tagok között
megosztani azzal, hogy Bicske vonatkozásában az átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell
venni.
e.) a Megállapodás 3.4. pontja a következők szerint módosul:
„3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval kötött szerződésben
szereplő vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák meg.”
f.) a Megállapodás 3.5. pontja a következő szerint módosul:
„3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2., továbbá 3.3.3.
pontjában foglalt kiegészítő hozzájárulás megállapításánál a népesség-nyilvántartás
előző év január 1-jei állandó lakosságszám adatai kerülnek figyelembe vételre.”

g.) a Megállapodás 3.6. pontját hatályon kívül helyezi.
h.) a Megállapodás 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi Önkormányzat
által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a 11736020-15727048
számú bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a Szolgáltató által kibocsátott
számla alapján Bicske Város Önkormányzata köteles továbbutalni a támogatást a Szolgáltató
által megadott bankszámlaszámra.
3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás
nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a fizetési kötelezettség
fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem teljesítő, vagy részben teljesítő,
mulasztó önkormányzatot Bicske város polgármestere 15 napos határidő kitűzésével felszólítja
a hozzájárulás teljesítésére. A kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a
fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben Bicske város polgármestere
beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez tartozása erejéig, mely
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás aláírását követő
15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon engedélyezik a
kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás által elfogadott bekerülési
költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján megállapított, településre jutó mértékéig – a
beszedési megbízás benyújtását.”
i.) a Megállapodás 3.8. pontja a következők szerint módosul:
„3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek térítésmentes
használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa biztosítja. A
rendelőintézeti helyiségek alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató részére Bicske Város
Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba adott berendezések és felszerelések
Bicske Város Önkormányzat tulajdonát képezik.”
j.) a Megállapodás 3.9. pontja a következők szerint módosul:
„3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, célhoz kötött
külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy pályázaton nyert eszközbeszerzés
miatti ingóvagyon növekmény a társult önkormányzatok közös tulajdona. A társulás,
avagy a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszűnésére
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.”
k.) a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A társulás adminisztrációs feladataival megbízott: A társult önkormányzatok a
Szolgáltató működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló, a központi orvosi
ügyelet és a társult önkormányzatok rendszeres és folyamatos kapcsolattartásával
összefüggő feladatok ellátásával Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát
bízzák meg.”
l.) a Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A társuláshoz történő csatlakozás:
6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítják.
6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon önkormányzatok képviselő-testületei
részére teszik lehetővé, melyek
· elfogadják a társulás céljait,
· vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 3.3.2., a 3.3.3., valamint a 3.7.
pontokban rögzített módját,

· jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban foglaltakról
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát, a Bicske Város Önkormányzatához, mint
gesztor önkormányzathoz (megállapodás: 3.2. pontja) kell megküldenie.
6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.”
m.) a Megállapodás 7.1. b) pontja hatályát veszti.
n.) a Megállapodás 7. pontja az alábbi 7.4. ponttal egészül ki:
„7.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a
naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki legalább három egymást követő
alkalommal késedelmesen hoz döntést, továbbá aki a megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.”
o.) a Megállapodás a következő 9. ponttal egészül ki:
„9.) Jelen megállapodás - a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó határozatát
követően – 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.”
4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodásának módosítását a
határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodását egységes
szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Orvosi ügyelettel kapcsolatos ellátás változtatásával kapcsolatos előkészítések
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármestert, hogy a zsámbéki orvosi ügyelethez való
csatlakozással kapcsolatban folytasson tárgyalásokat.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ahogy az előbb említettem, dr. Bondar Klára Jegyző asszony el is jött, akit szeretettel köszöntök.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Köszöntök mindenkit, bemutatkozom, dr. Bondár Klárának hívnak. Szeretném bemutatni a
történteket és a jelenlegi helyzetet. 2011. áprilisában a Vál-völgyi települések megkeresték
Önkormányzatunkat azzal, hogy az ÁNTSZ 6 hónapos határidővel felszólította őket arra, hogy
tegyék rendbe az ügyeleti rendszerüket, mert ez idáig nem működtek szabályosan, tekintettel

arra, hogy az orvos otthonról látta le az orvosi az ügyeletet. Ügyeleti helyiségük nincs, ezért
fordultak Bicskéhez. Az ÁNTSZ is azt javasolta, hogy Bicske számukra a legmegfelelőbb
település, ahova csatlakozhatnak. Gömöri Gábor szintén ezt javasolta nekik, és ekkor
próbáltunk segíteni az ügyben, hogy a helyzetet meg tudják oldani. Gondosan körbe jártuk a
kérdést, hogy hogyan tudnánk fogadni a településeket. Amikor kiderült a bővítés, további négy
település jelezte szándékát, hogy szintén szeretne csatlakozni a bővítéshez. Ezzel is
foglalkoztunk. Ők most jelenleg egy mikrotársulásban vannak, ezért mind a négy településnek
egyhangúan kell nyilatkozni a csatlakozás szándékáról, azonban Gánt nem volt ebben partner,
ezért velük már tulajdonképpen nem kell foglalkozni. Amikor tisztáztuk a feltételi rendszert,
valamennyi ügyeletet ellátó háziorvos úgy nyilatkozott, hogy nem értenek egyet, majd később
módosították a véleményüket, és mégis úgy nyilatkozott a Vilinovszky doktor, hogy vállalják a
munkát. A közbeszerzési törvény szerint a szolgáltatás bekerülésének költségét egybe kell
számítani. Mivel az idő múltával jogszabályváltozás is létrejött.
16 óra 41 perckor megérkezik Szabó Zoltán alpolgármester
Ezért úgy gondoltuk, hogy az új belépők miatt is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Szakmai
tanácsadókkal is tárgyaltunk. Az új tiszti főorvos is részletesen leírta, hogy milyen szakmai
tartalommal lehet ügyeletet fenntartani. A kistérségi tiszti főorvos szerint két orvos, egy
gépkocsivezető és egy nővérrel lehet szakszerűen az orvosi ügyeletet ellátni egy ekkora
területen. Diszpécserszolgálatot is bevonnánk a munkába, az Országos Mentőszolgálaton
keresztül lenne az irányítás. Bicske mentőállomással is rendelkezik, ezért plusz 10 %-os
finanszírozás is lesz, ebből meg lelehet oldani a diszpécserszolgálatot úgy, hogy nem kerül
többe a résztvevő településeknek. A mentőszolgálat fogja eldönteni, hogy a híváshoz mit kell
küldeni, orvost vagy mentőt. Törvényességi észrevételt a kormányhivataltól hivatalosan ez
ügyben nem kaptunk, de egy másik észrevétel alapján ebből a megállapodásból is kiszedtük a
hibákat, és kiegészítettük a jogszabályi előírásokban foglaltakkal.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Köszönöm szépen a részletes tájékoztatót. Összefoglalnám az elhangzottakat és történéseket.
Kérdésem, hogy miért olyan fontos, hogy mi oldjuk meg a Váli-völgy problémáját, akik
korábban, amikor egy ügyeleti rendszerben működtünk, nem fizettek díjat, mert arra gyűjtöttek,
hogy külön rendszert hoznak majd létre.
Úgy érezzük, hogy nem nekünk kell az ő gondjukat megoldani, mert úgy látjuk, hogy az új
rendszerben nem érezzük magunkat biztonságban.
Jelen pillanatban meg vagyunk elégedve a mostani szolgáltatóval, ha ez így van, akkor azt
javasoljuk, hogy tegyük szabályossá a működésüket, ami feltehetőleg elegendő lenne
számunkra.
A feltételeket biztosítani tudjuk, a többletköltségeket vállaljuk is, amely a jelenlegi 75eFt helyett
kb. 120eFt lenne. Egy orvossal is meg tudjuk oldani a feladatot, mert kicsi a körzet. A két orvos,
az ÁNTSZ állásfoglalása szerint is a 11 településhez kell, a 6 településhez elég lenne az egy.
Zsámbékon ez tényekkel alá is van támasztva, hiszen ott is elég egy orvos, és engedi az Ántsz,
hogy ekkora területet egy orvossal lássanak el. Azzal kapcsolatosan, hogy diszpécser fogja
eldönteni ki menjen a beteghez, és nem a nővér és ez sokkal szakszerűbb lesz, hiszen a nővérnek
csak középfokú végzettsége van, azt tudom elmondani, hogy utána néztem, és a
mentősszoláglatnál is középfokú végzettségű diszpécser ül a telefonnál. Nekik pedig az az

érdekük, hogy az ügyeletes orvost küldje ki, ne a mentő menjen. Ezek voltak az okok, ami miatt
nem támogattuk az új orvosi ügyeletet.
dr. Török Péter képviselő:
Köszönöm a jegyző asszony részletes tájékoztatását. A Vilinovszky doktor a mi véleményünkkel
ellentétben nyilatkozott, a háziorvosok továbbra sem látják elláthatónak a feladatot. Most is egy
autó van a területen, és az új rendszerben is annyi lesz. Az orvos pedig sokkal később fog kiérni
a híváshoz. A diszpécser rendszer többletterhet ró az ügyeletre, mert most is harc van abban,
hogy ha át akarunk adni egy esetet, mert nem akarják terhelni a rendszert. Balogh Gyula is a
háziorvosok véleményét képviseli. Az ár-érték arányt tekintve, a kettő nem áll arányban
egymással. Két és félszeres áron lenne ellátható, nekünk ez nem vállalható. A szakmai kezdés
szeptember 1-i időpontja is kétséges, hiszen ez nagyon rövid idő a közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Ha nincs eredménye a közbeszerzésnek eddig az időpontig, nem lesz, aki
kimenjen szept. 2-án a beteghez.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
A saját testületemmel sincs könnyű helyzetem, és tudom, hogy nincs forrás egy ilyen kis
településen. Ezért kell, hogy többen összeálljunk, és közösen ellássuk a feladatokat. Amikor már
az ÁNTSZ keresett meg bennünket, Bicske nem engedheti meg magának, hogy nem látja el a
feladatot, tudomásul kell venni, hogy ez egy politikai döntés, és a testület úgy gondolta, hogy
felvállalja a feladatot. Sokkal biztonságosabb lesz, mert az ügyeleten ott fog ülni az orvos, és aki
oda bemegy, nem kell, hogy órákat várjon az orvosra. A diszpécserszolgálaton minden egyes
hívás visszakereshető, és minden hívás dokumentálva van. Bár elégedettek vagyunk a mostani
ellátással is, az nem jeleneti azt, hogy nem volt panasz. Ezeket én kezeltem, így tudom. Mivel a
diszpécserszolgálaton szakember ül, el tudja dönteni, hogy kell-e orvost küldeni, vagy nem.
Az OEP finanszírozás 150 %-ában maximáltuk a beszerzési költséget.
A közbeszerzési cég képviselője:
Az OEP finanszírozás be sem jön hozzánk, csak a többletet kell elosztani.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Én nem láttam működési engedélyt, mert azt a szolgáltató kapja meg, így a zsámbékit sem
ismerem, így nem tudom, hogy ott milyen feltétekkel működnek.
dr. Török Péter képviselő:
Ezelőtt 10 évvel dolgoztam Sóskúton, és ott is két orvos volt, egy ugyanilyen területen. Egy
hétköznap kb. 4-5 hívás van, és 5 látogató, hétvégén pedig már szombat délelőtt összejön ennyi,
mert a vásárlás mellett, ha már ott van az ember, bemegy az orvoshoz is.
Az lenne a jó, ha hétköznap egy orvos lenne, és hétvégén kettő.
A több orvos feleslegesen növeli a költségeket.
Azt hiszem, hogy be kellene szerezni üzenetrögzítős telefonokat, mert erről tudjuk, hogy ott
volt-e az orvos, ellenőrizhetővé válik.
Meg kell magyarázni, a testületeknek, hogy ha eddig jó volt, akkor most miért nem jó, ahogy
van, illetve miért kell egy bizonytalanba beleugrani.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:

Csináltunk egy felmérést a munka elején, hogy elégedettek-e a jelenlegi szolgáltatással? És
mindenkitől az jött vissza, hogy igen, mert mindig kiment az orvos, de akkor Bicskén nem volt
senki az ügyeleten, pedig Bicske fizeti a nagyobb részét az ügyelet fenntartásának.
Én végiggondoltam, hogy mi történik, ha Mány nem támogatja a módosítást? Mindenképpen
módosítani kell a megállapodást, mert az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. És, ha Bicske
nem fogja szeptember 1. után teljesíteni a feladatot, nagyon elégedetlenek lesznek a települések.
dr. Török Péter képviselő:
Azt lehet tudni, hogy lesz-e pályázó, ha kiírjuk a pályázatot?
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Igen, két pályázóról tudunk jelenleg.
A közbeszerzési cég képviselője:
Sajnos nem felel meg a mostani társulási megállapodás a közbeszerzési törvénynek.
Közbeszerzési eljárással kell kiválasztani a szolgáltatót. Ha nem, akkor a közbeszerzési
döntőbizottság bírságot szabhat ki a fenntartókra. Az, hogy a meglévővel elégedettek, de
közbeszerzés legyen, nem egyeztethető össze. Az fogja megnyerni, aki a legjobb ajánlatot adja,
illetve megfelel a kiírásnak. Próbáljuk koordinálni, hogy minél jobb feltételekkel nyújtsák be az
ajánlattevők az ajánlatukat. A minta ajánlatokat a becsült érték meghatározásához kérték, de
nem mi magunk. És nem is biztos, hogy aki adta, az pályázni fog.
Ha valaki ad egy árajánlatot, nem változtathatja meg az árat a szerződéskötés után sem, nem
emelhet 32 hónapon keresztül.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Az egyik árajánlatot tevő, az International Ambulance Service Kft., aki 4,8 milliós ajánlatot adott
egy hónapra, ebből kivonjuk a 3,6 milliót, 1,2 millió. Az éves 15 millió forint.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha jól számolom, akkor az kb. 109 e forint/hóra jön ki. Ezt tudjuk vállalni.
dr. Török Péter képviselő:
Egy év múlva úgyis szavazhattunk, ha nem vagyunk elégedettek.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Sajnos, a társulási megállapodásban ezt nem írtuk le, de nem lehet kilépni közbeszerzés esetén,
mert köti a közbeszerzés az összes települést.
dr. Török Péter képviselő:
A másik négy település be tud-e jönni?
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Nem, mert három évig azt is kizárja közbeszerzési törvény. Az önkormányzati törvény szerint 6
hónapon belül minden társulási megállapodást felül kell vizsgálni. A szerződéskötés
időtartamát pedig úgy alakítottuk ki, hogy az új választások után 6 hónappal jár le, az új
képviselő-testületek dönthetnek ebben.

Bálint Istvánné képviselő:
A kilométerszorzó zavarja-e ezeket az összegeket.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nem nagyon, nekünk biztosan nem növekszik, inkább egy picit kevesebb lesz a fizetni való.
dr. Bondar Klára, Bicske Város jegyzője:
Ha most Mány támogatja, akkor pont meglesz a közbeszerzés amikorra lejár az előző szerződés.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Szavazás előtt két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Most mi 32 hónapról döntünk, és
minősített döntés szükséges.
dr. Török Péter képviselő:
Én láttam a közbeszerzési pályázatot, nagyon korrektnek és szakmailag megalapozottnak
tartom.
A vendégek elhagyják a termet.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha ilyen korrekt módon tájékoztattak volna előre, ha partnerként kezeltek volna bennünket,
akkor sokkal előbbre lettünk volna.
Ettől függetlenül megkérdeztünk négy orvost, akik azt mondták, hogy bővítés mindenképpen
káros. És az sem jó, hogy teljesen idegen cég fogja megnyerni a pályázatot.
dr. Török Péter képviselő:
Benne van a kiírásban, hogy ha valaki a mostani ügyelő orvosok közül ügyelni akar, akkor be
kell őt venni a rendszerbe.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Milyen alternatívát tudnánk mondani ehelyett?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Pl. bejelentjük a kilépésünket, megakadályozzuk ennek a rendszernek a létrejöttét. Később pedig
utána csatlakozunk a zsámbéki rendszerhez.
Kérdezem, hogy van-e még kérdés? Ha nincs kérem szavazzunk az 1. Határozati javaslat
tekintetében!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 0 igen, 6 nem és 0 tartózkodás szavazattal
elutasította az 1. Határozati javaslatot.
Kérem szavazzunk az 2. Határozati javaslat tekintetében!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint határoz:

75/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: a 62/2012. (IV.13.) önkormányzati határozat visszavonása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
önkormányzati határozatot visszavonja.

62/2012. (IV.13.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérem szavazzunk az 3. Határozati javaslat tekintetében!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint határoz:
76/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, a Bicske és Környéke
Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.
megvizsgálta Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt településeknek a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
4.§ (2) bekezdés figyelembe vételével azt nem támogatja.
2.
megvizsgálta Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa településeknek a
Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét és
azt támogatja.
3.
A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodását (a
továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint módosítja:
a.) a Megállapodás „Előzmények” címszó alatti bevezető részét az alábbiakkal
egészíti ki, illetve pontosítja:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 7. § rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske
székhellyel működő központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott
kötelező feladat közös ellátására, mely megállapodás az 1995. április hónapjában
megkötött „Orvosi ügyeleti szolgálat finanszírozására”, valamint az 1998. június 15-én,
majd 1999. október 1-jén kelt „Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” létrehozására
kötött megállapodás jogutódja.
2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.:Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.

települések kérelmére, nevezettekkel bővítették.
2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulásból
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó telephelyű összevont
háziorvosi ügyelet keretében látták el.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Móri, Bicskei
Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 2011. április 11-én kelt, 569-5/2011. számú
végzésében megállapította, hogy a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi
ügyeleti tevékenység nem felel meg az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet előírásainak és határidő
tűzésével a tapasztalt hiányosságok felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben
résztvevő települések önkormányzatait. A települések között Bicske gesztorságával
levezetett tárgyalások eredményeként 2012. szeptember 1-jei hatállyal
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
ismételten csatlakozni kívánnak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz.
A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátására a következőkben
állapodnak meg:”
b.) a Megállapodás 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:
„1.3. A megállapodás határozatlan időre szól.”
c.) a Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére Bicske Város Önkormányzat jogosult szerződést
kötni a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban: Szolgáltató). A
közbeszerzés lebonyolítása Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során Bicske Város Önkormányzat
polgármestere az ajánlati felhívás elfogadását megelőzően köteles kikérni a társult
önkormányzatok polgármestereinek véleményét az ajánlati felhívás tartalmát illetően.
A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés kézhezvételétől
számított 5 napon belül el kell juttatniuk Bicske város polgármesteréhez. Amennyiben a
vélemény kialakítása 5 napon belül nem történik meg, úgy azt megadottnak kell
tekinteni. A Szolgáltató a vállalkozási szerződés és jogerős működési engedélye
alapján jogosult a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést
kötni.”
d.) a Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a társulásban vállalt szerepük e
szerződés elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a

e.)

f.)

g.)
h.)

i.)

feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt
megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira.
3.3.1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár által közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami finanszírozás,
illetve a társult önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás.
3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával, illetve
az adott településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos.
3.3.3. A település által lakosság szám arányában megállapított hozzájárulás
kiszámításánál a társult Tagok tárgyév január 1-jén regisztrált lakosság
százalékértékét növelni kell a társult tagok Bicskétől km-ben mért távolsága
százalékértékének 1/3-val, és az így kialakult % értékek egymáshoz viszonyított
arányában kell a felmerült tényleges költségeket a Tagok között megosztani azzal,
hogy Bicske vonatkozásában az átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell venni.
a Megállapodás 3.4. pontja a következők szerint módosul:
„3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval kötött
szerződésben szereplő vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák
meg.”
a Megállapodás 3.5. pontja a következő szerint módosul:
„3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2., továbbá 3.3.3.
pontjában foglalt kiegészítő hozzájárulás megállapításánál a népességnyilvántartás előző év január 1-jei állandó lakosságszám adatai kerülnek
figyelembe vételre.”
a Megállapodás 3.6. pontját hatályon kívül helyezi.
a Megállapodás 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi
Önkormányzat által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a
11736020-15727048 számú bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a
Szolgáltató által kibocsátott számla alapján Bicske Város Önkormányzata köteles
továbbutalni a támogatást a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.
3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a
fizetési kötelezettség fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem
teljesítő, vagy részben teljesítő, mulasztó önkormányzatot Bicske város
polgármestere 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a hozzájárulás teljesítésére.
A kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a fizetési
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben Bicske város polgármestere
beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez tartozása
erejéig, mely valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás
aláírását követő 15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon
engedélyezik a kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás
által elfogadott bekerülési költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján
megállapított, településre jutó mértékéig – a beszedési megbízás benyújtását.”
a Megállapodás 3.8. pontja a következők szerint módosul:
„3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek térítésmentes
használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa

biztosítja. A rendelőintézeti helyiségek alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató
részére Bicske Város Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba adott
berendezések és felszerelések Bicske Város Önkormányzat tulajdonát képezik.”
j.) a Megállapodás 3.9. pontja a következők szerint módosul:
„3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, célhoz
kötött külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy pályázaton nyert
eszközbeszerzés miatti ingóvagyon növekmény a társult önkormányzatok közös
tulajdona. A társulás, avagy a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös
tulajdon megszűnésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.”
k.) a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A társulás adminisztrációs feladataival megbízott: A társult önkormányzatok a
Szolgáltató működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló, a központi orvosi
ügyelet és a társult önkormányzatok rendszeres és folyamatos kapcsolattartásával
összefüggő feladatok ellátásával Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát bízzák meg.”
l.) a Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A társuláshoz történő csatlakozás:
6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítják.
6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon önkormányzatok képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek
· elfogadják a társulás céljait,
· vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 3.3.2., a 3.3.3., valamint
a 3.7. pontokban rögzített módját,
· jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban
foglaltakról történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát, a Bicske Város
Önkormányzatához, mint gesztor önkormányzathoz (megállapodás: 3.2. pontja)
kell megküldenie.
6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.”
m.) a Megállapodás 7.1. b) pontja hatályát veszti.
n.) a Megállapodás 7. pontja az alábbi 7.4. ponttal egészül ki:
„7.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki
legalább három egymást követő alkalommal késedelmesen hoz döntést, továbbá
aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben
nem tett eleget.”
o.) a Megállapodás a következő 9. ponttal egészül ki:
„9.) Jelen megállapodás - a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó
határozatát követően – 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.”
4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodásának
módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodását
egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont: A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezető munkakör betöltésére kiírt pályázati
kiírásra a megadott határidőig 2 db érvényes pályázat érkezett, melyeket az előterjesztéshez
csatolok.
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2012.
június 13-i rendkívüli zárt ülésén megállapította, hogy a Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény
vezetésére kiírt intézményvezetői pályázatra érkezett két pályázat (Soósné Kurucz Ágnes, 2091
Újhegy 4769. hrsz. alatti lakos, Horváth Attila 2091 Etyek, Boti út 4209/1. hrsz. alatti lakos)
formailag érvényes.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt pályázatok alapján szíveskedjenek
dönteni arról, hogy a pályázók közül kit javasolnak intézményvezetőként a Segítő Kéz
Alapszolgáltató Intézménynél.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Segítő Kéz
Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjének X. Y.-t javasolja.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi módosító
határozatot hozta:
52/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a Segítő Kéz
Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjének jelölésével kapcsolatosan nem kíván élni a
véleményezési jogával.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdálkodási Bizottság módosító javaslatát?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
úgy dönt, hogy a Gazdálkodási Bizottság által előterjesztett módosított határozati javaslatot
elfogadja.
Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslattal kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
77/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázata
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, úgy határoz, hogy a Segítő
Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjének jelölésével kapcsolatosan nem kíván
élni a véleményezési jogával.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4.Napirendi pont: A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány és Csabdi községek területe közösen alkot egy fogorvosi ellátási körzetet.
Dr. Izsák Okszanával a fogorvosi körzet végleges ellátására megállapodást kötött a két
önkormányzat. Részünkről a megállapodást a Tisztelt Képviselő-testület a /2011. (XI.30.)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
A megállapodás még arról szólt, hogy a fogorvosi körzetet dr. Izsák Okszána Bicskéről látja el,
majd ha Mányon elkészül a fogorvosi rendelő, ide teszi át székhelyét. A rendelő Mányon
márciusban el is készült, amelyről a két település polgármestere és a körjegyzők aláírásával
nyilatkozat készült annak érdekében, hogy az OEP-pel végleges szerződést tudjon kötni a
doktornő.
Az OEP ügyintézője azonban azzal keresett meg, hogy a nyilatkozat nem elegendő,
szerződésmódosításra van szükség, annál is inkább, mivel 2012. január 1-től megváltoztak a
feladat-ellátási szerződésre vonatkozó szabályok, és a 2000. évi II. törvény ekkor módosult
változata már pontosan meghatározza, hogy mit kell tartalmazzon a megállapodás. A
módosításra július 31-ig kaptunk haladékot, addig nem függesztik fel a fogorvos praxisának
támogatását.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint:

„2/B. § (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés)
legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható
meg.”
Az előterjesztéshez mellékelem a fentiek figyelembevételével javított, Csabdi Polgármesterével
és Jegyzőjével, valamint Izsák Okszánával előzetesen egyeztetett szerződést, és kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy azt jóváhagyni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
előterjesztéshez mellékelt tartalommal az Okszana Dental Bt.-vel (2060 Bicske, Tószeg u. 27.
kötendő szerződést.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67., képvisel_:
Ugron Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község Önkormányzata (2064 Csabdi, Szabadság
u. 44., képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), mint Megbízó, valamint az Okszana Dental
Bt. (2060 Bicske, Tószeg u. 27.), képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető) között a területi ellátási
kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy Mány és Csabdi községek közigazgatási területe közösen
alkot egy fogorvosi ellátási körzetet (a továbbiakban: körzet). A körzet székhelye: 2065 Mány,
Rákóczi u. 67. A körzet ellátásra Szerződő felek között 2011. december 7–én feladat ellátási
szerződés jött létre, amely helyébe a jelen feladat ellátási szerződés lép.
2. Mány és Csabdi Község Önkormányzata, mint az egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodó szerv az 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) 152. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott fogorvosi alapellátási feladat ellátását - figyelemmel Mány Község
Önkormányzata 31/2011 (IV.13.) önkormányzati határozatában, valamint Csabdi Község
Önkormányzata 30/2011. (IV. 12.) KT határozatában foglaltakra - jelen szerződés alapján a
fogorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel átadta az Oxana Dental Bt.
részére, aki a feladat jogszabályokban leírt tartalmú és színvonalú ellátásra kötelezettséget
vállal.
3. Az Okszana Dental Bt. képviseletében dr. Izsák Okszána kijelenti, hogy személyes ellátást
nyújt, vállalja a körzet a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt feladatellátását, és
rendelkezik az ehhez szükséges szakmai felkészültséggel és tárgyi feltételekkel.
4. Mány Község Önkormányzata az Okszana Dental Bt. részére, külön szerződés szerint –
fogorvosi rendelő működtetésére alkalmas – helyiséget biztosít a Mány Község Önkormányzata
tulajdonában lévő, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti épületben.
5. A jelen szerződés 2012. július 18-én lép hatályba és határozatlan időre, de legalább öt évre
szól.
6. Okszana Dental Bt. vállalja, hogy átveszi az önkormányzatok részére a hatályos
jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
finanszírozott fogászati járóbeteg-ellátási szakfeladatát:
Területi ellátási kötelezettséggel, azaz Mány és Csabdi községben állandó bejelentett lakással
rendelkezők részére.
Sürgős esetekben területi hovatartozástól függetlenül szolgáltatást nyújt a biztosítottak
részére.
A területen kívüli betegek ellátását a betegek által fizetett, jogszabályban foglaltaknak
megfelelő térítési díjért vállalja.
Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
Az alapellátás keretében feladatai:
a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozók vizsgálata, kezelése és
gondozása,
b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
c) a góckutatás,
d) a terhesek fogászati gondozása, és
e) a sürgősségi ellátás.
A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása az Okszana Dental Bt. feladata.
A fogorvos feladatait asszisztens közreműködésével látja el.

7. Szerződő felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12 - 18
8 - 14
12 - 18
8 – 14
8 - 14

8. A Okszana Dental Bt. kötelezettséget vállal a jogszabályokban, az egészségügyi szakmai
szabályokban leírt tartalmú és színvonalú ellátásra. Vállalja az iskolafogászati feladatok ellátását
is.
9. Okszana Dental Bt. vállalja, hogy a fogorvosi körzetben távolléte esetén helyettesítéséről saját
költségén köteles gondoskodni. A helyettesítés tényét köteles bejelenteni az
Önkormányzatoknak, és a NSZSZ-nek valamint a helyettesítő személyéről és rendelési idejéről a
lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével köteles tájékoztatni.
10. Megbízó Önkormányzatok hozzájárulnak az Okszana Dental Bt.
társadalombiztosítási finanszírozásához és felhatalmazzák a finanszírozási
megkötésére.

közvetlen
szerződés

11. Az Okszana Dental Bt. kötelessége, hogy jelen szerződés megkötésével egyidejűleg saját
költségén alkalmazzon a feladat ellátásához szükséges asszisztenst.
12. Az Okszana Dental Bt. a megbízó Önkormányzatoknak évente egy alkalommal beszámol
feladat-ellátási tevékenységéről.
13. A Megbízó Önkormányzatok
nyilvántartásokat vezetni.

kötelesek

a

jogszabályok

előírásának

megfelelő

14. A Megbízó Önkormányzatok joga, hogy az átadott feladat elvégzését ellenőriztessék,
szakmai hiányosságok, hiba gyanúja esetén az ÁNTSZ felé jelentést tegyenek, etikai ügyben az
Orvosi Kamara állásfoglalását kérjék. Tulajdonosi érdeket sértő esetben jogi úton szerezzenek
érdekeiknek érvényt.
15. A körzet a fogorvosi ügyeleti rendszerben nem vesz részt.
16. A rendelő közüzemi díj költségeit (víz és szennyvíz, elektromos áram, gáz), valamint a
veszélyes hulladék elszállítási díját az Okszana Dental Bt. köteles megfizetni. Felek
megállapodnak abban is, hogy az Okszana Dental Bt. a rendelő a feladat-ellátási kötelezettségen
alapuló használatáért bérleti díjat nem fizet.
17. A Megbízó Önkormányzatok a feladat-ellátási szerződést – indoklással –, hat hónap
felmondási idővel mondják fel, ha

a) a feladatellátó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a feladatellátó önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.
18. A szerződést az Okszana Dental hat hónap felmondási határidővel felmondhatja, ha a
Megbízó Önkormányzatok jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik.
19. Amennyiben a feladatátvállalási szerződés, illetve az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés
az Okszana Dental Bt. hibájából, vagy az ő kezdeményezésére szűnik meg, úgy az Okszana
Dental Bt. köteles 6 hónapos időtartamra helyettesítéséről gondoskodni és azt megfinanszírozni.
Amennyiben ezen feladatát nem teljesíti, úgy a Megbízó az Okszana Dental Bt. költségére
végezteti el a feladatot.
20. Szerződő felek jogosultak jelen szerződés tartalmi kérdéseit évente egyszer újból tárgyalni.
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet, az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
23. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés, a NSZSZ által kiadott működési engedély, valamint egyéb,
jogszabály által előírt hatósági engedélyekkel együtt lép hatályba.
Mány, 2012.

Mány Község Önkormányzata
képviseletében

dr. Majoros Ildikó
Mány- Óbarok Községek
körjegyzője

dr. Petrin László
körjegyző

Csabdi Község Önkormányzata
képviseletében

Okszana Dental Bt.
képviseletében

Záradék:
A Feladat-ellátási Szerződést a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal –jóváhagyólag
elfogadták:
1.) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. (VI.27.) önkormányzati
határozatával
dr. Majoros Ildikó
Mány – Óbarok Községek
körjegyzője

2.) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. (
határozatával

) önkormányzati

dr. Petrin László
körjegyző
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel a javaslattal
kapcsolatosan? Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, az Okszana
Dental Bt.-vel (2060 Bicske, Tószeg u. 27. kötendő szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Izsák Okszána a szerződéstervezet áttekintése után kérte, hogy a szerződésben a rendelési idő
meghatározásánál legyen benne, hogy az heti 30 óra, amelyet jelenleg az ott meghatározott
rendelési idővel.

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy elfogadja-e a Képviselő-testület a fenti módosítási
javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadja a határozati javaslatot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Most kérem, hogy a módosított szerződésről szavazzon a Képviselő-testület.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
78/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A fogorvosi feladatellátásra kötendő szerződés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
előterjesztéshez mellékelt, módosított tartalommal az Okszana Dental Bt.-vel (2060 Bicske,
Tószeg u. 27. kötendő szerződést.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.,
képvisel_: Ugron Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község Önkormányzata (2064
Csabdi, Szabadság u. 44., képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), mint Megbízó,
valamint az Okszana Dental Bt. (2060 Bicske, Tószeg u. 27.), képviselő: dr. Izsák Okszána
ügyvezető) között a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására, a mai
napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Mány és Csabdi községek közigazgatási területe
közösen alkot egy fogorvosi ellátási körzetet (a továbbiakban: körzet). A körzet székhelye:
2065 Mány, Rákóczi u. 67. A körzet ellátásra Szerződő felek között 2011. december 7–én
feladat ellátási szerződés jött létre, amely helyébe a jelen feladat ellátási szerződés lép.
2. Mány és Csabdi Község Önkormányzata, mint az egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodó szerv az 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) 152. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott fogorvosi alapellátási feladat ellátását - figyelemmel Mány Község
Önkormányzata 31/2011 (IV.13.) önkormányzati határozatában, valamint Csabdi Község
Önkormányzata 30/2011. (IV. 12.) KT határozatában foglaltakra - jelen szerződés alapján a
fogorvosi körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel átadta az Oxana Dental Bt.
részére, aki a feladat jogszabályokban leírt tartalmú és színvonalú ellátásra kötelezettséget
vállal.

3. Az Okszana Dental Bt. képviseletében dr. Izsák Okszána kijelenti, hogy személyes ellátást
nyújt, vállalja a körzet a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt feladatellátását, és
rendelkezik az ehhez szükséges szakmai felkészültséggel és tárgyi feltételekkel.
4. Mány Község Önkormányzata az Okszana Dental Bt. részére, külön szerződés szerint –
fogorvosi rendelő működtetésére alkalmas – helyiséget biztosít a Mány Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti épületben.
5. A jelen szerződés 2012. július 18-én lép hatályba és határozatlan időre, de legalább öt évre
szól.
6. Okszana Dental Bt. vállalja, hogy átveszi az önkormányzatok részére a hatályos
jogszabályok által kötelezően előírt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
finanszírozott fogászati járóbeteg-ellátási szakfeladatát:
 Területi ellátási kötelezettséggel, azaz Mány és Csabdi községben állandó bejelentett
lakással rendelkezők részére.
 Sürgős esetekben területi hovatartozástól függetlenül szolgáltatást nyújt a biztosítottak
részére.
 A területen kívüli betegek ellátását a betegek által fizetett, jogszabályban foglaltaknak
megfelelő térítési díjért vállalja.
 Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az
 egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
 Az alapellátás keretében feladatai:
 a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozók vizsgálata, kezelése és
gondozása,
 b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
 c) a góckutatás,
 d) a terhesek fogászati gondozása, és
 e) a sürgősségi ellátás.
 A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása az Okszana Dental Bt. feladata.
 A fogorvos feladatait asszisztens közreműködésével látja el.
7Szerződő felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg:
8A rendelési idő heti 30 óra, amely a szerződéskötés időpontjában az alábbiak szerint alakul
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12 - 18
8 - 14
12 - 18
8 – 14
8 - 14

8. A Okszana Dental Bt. kötelezettséget vállal a jogszabályokban, az egészségügyi szakmai
szabályokban leírt tartalmú és színvonalú ellátásra. Vállalja az iskolafogászati feladatok
ellátását is.

9. Okszana Dental Bt. vállalja, hogy a fogorvosi körzetben távolléte esetén helyettesítéséről
saját költségén köteles gondoskodni. A helyettesítés tényét köteles bejelenteni az
Önkormányzatoknak, és a NSZSZ-nek valamint a helyettesítő személyéről és rendelési
idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével köteles tájékoztatni.
10. Megbízó Önkormányzatok hozzájárulnak az Okszana Dental Bt. közvetlen
társadalombiztosítási finanszírozásához és felhatalmazzák a finanszírozási szerződés
megkötésére.
11. Az Okszana Dental Bt. kötelessége, hogy jelen szerződés megkötésével egyidejűleg saját
költségén alkalmazzon a feladat ellátásához szükséges asszisztenst.
12. Az Okszana Dental Bt. a megbízó Önkormányzatoknak évente egy alkalommal beszámol
feladat-ellátási tevékenységéről.
13. A Megbízó Önkormányzatok kötelesek a jogszabályok előírásának megfelelő
nyilvántartásokat vezetni.
14. A Megbízó Önkormányzatok joga, hogy az átadott feladat elvégzését ellenőriztessék,
szakmai hiányosságok, hiba gyanúja esetén az ÁNTSZ felé jelentést tegyenek, etikai ügyben
az Orvosi Kamara állásfoglalását kérjék. Tulajdonosi érdeket sértő esetben jogi úton
szerezzenek érdekeiknek érvényt.
15. A körzet a fogorvosi ügyeleti rendszerben nem vesz részt.
16. A rendelő közüzemi díj költségeit (víz és szennyvíz, elektromos áram, gáz), valamint a
veszélyes hulladék elszállítási díját az Okszana Dental Bt. köteles megfizetni. Felek
megállapodnak abban is, hogy az Okszana Dental Bt. a rendelő a feladat-ellátási
kötelezettségen alapuló használatáért bérleti díjat nem fizet.
17. A Megbízó Önkormányzatok a feladat-ellátási szerződést – indoklással –, hat hónap
felmondási idővel mondják fel, ha
a) a feladatellátó a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a feladatellátó önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.
18. A szerződést az Okszana Dental hat hónap felmondási határidővel felmondhatja, ha a
Megbízó Önkormányzatok jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik.
19. Amennyiben a feladatátvállalási szerződés, illetve az OEP-pel kötött finanszírozási
szerződés az Okszana Dental Bt. hibájából, vagy az ő kezdeményezésére szűnik meg, úgy az
Okszana Dental Bt. köteles 6 hónapos időtartamra helyettesítéséről gondoskodni és azt
megfinanszírozni. Amennyiben ezen feladatát nem teljesíti, úgy a Megbízó az Okszana
Dental Bt. költségére végezteti el a feladatot.

20. Szerződő felek jogosultak jelen szerződés tartalmi kérdéseit évente egyszer újból
tárgyalni.
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet, az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
23. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés, a NSZSZ által kiadott működési engedély, valamint
egyéb, jogszabály által előírt hatósági engedélyekkel együtt lép hatályba.
Mány, 2012.

Mány Község Önkormányzata
képviseletében

Csabdi Község Önkormányzata
képviseletében

Okszana Dental Bt.
képviseletében

dr. Majoros Ildikó
Mány- Óbarok Községek
körjegyzője

dr. Petrin László
körjegyző

Záradék:
A Feladat-ellátási Szerződést a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal - jóváhagyólag
elfogadták:
1.) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. (VI.27.) önkormányzati
határozatával
dr. Majoros Ildikó
Mány – Óbarok Községek
körjegyzője

2.) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2012. (
határozatával

) önkormányzati

dr. Petrin László
körjegyző
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

5.Napirendi pont: A Zsámbéki
Megállapodásának módosítása

Medence

Területfejlesztési

Társulás

Társulási

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulásnak 1998. óta tagjai vagyunk. Ez idő alatt
többször előfordult, hogy a társulásból tag lépett ki, vagy egy újabb tag kérte a felvételét.
Most Budajenő döntött úgy, hogy kéri a Társulás tagjait, hogy járulnak ahhoz hozzá, hogy ő is
Társulás tagja lehessen.
A Társulási Tanács 2012. június 15-én már elfogadta Budajenő csatlakozását, de ennek
érvényességéhez a társult tag önkormányzatok képviselő-testületeinek is kell hozzájárulása.
Ezzel együtt pedig módosítani kell a Társulási megállapodást is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslataimat elfogadni
szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: Budajenő tagfelvételi kérelme a Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulásba
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budajenő tagfelvételi
kérelmét elfogadja.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
2. Határozati javaslat
Tárgy: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy A Zsámbéki Medence
Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint módosul:

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel az 1. határozati
javaslattal kapcsolatosan? Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
79/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Budajenő tagfelvételi kérelme a Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulásba
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budajenő tagfelvételi
kérelmét elfogadja.

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel az 2. határozati
javaslattal kapcsolatosan? Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
80/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy A Zsámbéki Medence
Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint módosul:

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

6.Napirendi pont: A Mesevár Óvodába a 2012/2013-as nevelési évben felvehető gyermekek
létszámának meghatározása

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!

A Mesevár Óvoda intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez,
hogy engedélyezze az intézmény alapító okiratában az óvodai csoportjára meghatározott
csoportlétszám 20 %-kal történő emelését.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 102. § (2) c) pontja
szerint:
„102. §
(2) A fenntartó
cmeghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá
engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási
évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban
szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;”
ci
A törvény osztályok, csoportok szervezését meghatározó 3. melléklet II. rész 7. pontja rögzíti
„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál,
ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon
legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül
az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”
Mivel óvodánkban a maximális gyermeklétszám 100 fő, annak 20 %-os emelésével 120
gyermeket tudnánk felvenni.
Erre azért lenne szükség, mert az eddigi beiratkozások alapján látható, hogy a jelenleg
engedélyezett létszám nem elég, és ha külön döntés nélkül mégis felvennénk a gyermekeket, a
fenntartói engedély megléte nélkül nem igényelhetők a létszám feletti gyermekek után a
normatív támogatások.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvodába a 2012/2013-as nevelési évben felvehető gyermekek létszámának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a Mesevár
Óvodába (2065 Mány, Mester sor 17.), a 2012/2013-as nevelési évben a maximális létszámtól
való 20 %-os eltérést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. rész 7. pontja
alapján, amelynek következtében az Óvodában a 2012/2013. nevelési évben felvehető gyermek
száma 120 fő.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel a határozati
javaslattal kapcsolatosan? Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
81/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvodába a 2012/2013-as nevelési évben felvehető gyermekek létszámának
meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a Mesevár
Óvodába (2065 Mány, Mester sor 17.), a 2012/2013-as nevelési évben a maximális létszámtól
való 20 %-os eltérést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. rész 7.
pontja alapján, amelynek következtében az Óvodában a 2012/2013. nevelési évben felvehető
gyermek száma 120 fő.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
7.Napirendi pont: A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi TK Sportegyesület azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy részükre rendkívüli
segítséget adjanak. Egyesületük olyan helyzetbe került, melyet önerőből már a sportolóink nem
tudnak megoldani. Problémáik rögtönzött orvoslásához szeretnének az Önkormányzat gyors
segítségét kérni, és azt, hogy Egyesületünk részére 900.000,- Ft rendkívüli, visszatérítendő
támogatást jóváhagyni szíveskedjenek! Az előterjesztéshez csatolom kérelmüket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásról és annak összegéről dönteni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi TK Sportegyesület támogatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi TK
Sportegyesületet
,- Ft, azaz
forint rendkívüli támogatásban részesíti, amelynek
fedezetéül a tartalékkeret szolgál.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2012. (VI.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: A Mányi TK Sportegyesület támogatása

Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mányi TK Sportegyesületet 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint
rendkívüli támogatásban részesítse, amelynek fedezetéül a tartalékkeret szolgál.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel a határozati
javaslattal kapcsolatosan? Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a
Gazdálkodási Bizottság által javasolt összeget?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
82/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi TK Sportegyesület támogatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi TK
Sportegyesületet 200.000 ,- Ft, azaz kétszázezer forint rendkívüli támogatásban részesíti,
amelynek fedezetéül a tartalékkeret szolgál.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 31.
8.Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen bejelenteni valója?
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
A közelmúltban megérkezett az új pénzügyi vezetőnk, a mindenki által jól ismert Hopka Rita
személyében.
Rögtön az első napokban kigyűjtötte, hogy hogy állunk a kintlévőségekkel:
adó kintlévőség: 38millió Ft, ebből 12 millió Ft szinte biztos, hogy nem fog bejönni.
Terveink szerint élni fogunk azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy ki fogjuk függeszteni
azoknak a listáját, akiknek adótartozása van.
A szemétszállítással kapcsolatosan, a kiküldött felszólításokra szépen fizettek, de sajnos még
mindig 8 és félmillió Ft tartozás van ezen a téren is. Ebben az esetben azt tervezzük, hogy adók
módjára fogjuk behajtani.
A harmadik témakör a kintlévőségek terén: minket is nagyon meglepett, ugyanis 3 bérlő
összesen 2 millió Ft lakbér hátralékot halmozott fel. Felszólítottuk őket, feltehetőleg
részletfizetési kérelmet fognak benyújtani, de, ha nem rendezik rövid időn belül akkor
szerződésbontás lesz a vége. Sajnos van olyan lakó, aki egymaga több, mint 1 millió Ft
hátralékot halmozott fel.

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást a Körjegyző Asszonynak, ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a
Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános képviselő-testületi ülést
18 óra 43
perckor
bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

