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K6sziilt: Kutas6 Kdzs6g OnkormSnyzara Kdpvisel5{estiiler6nek 2020. janfir 17. napjrin a Kutas6i
Kulttrhilzban megtartotr nyilt til6s6r6l.

K6ri Erika
Dr. Pintdr Andr6s
Befta Imre
Medla R6bert Zoltin

polgermester
alpolgermester
k6pvisel<i
k6pviselo

K€ri lrika polgirmester: kdszdntajtte a jelenl6v6ket. Meg6llapitotta. hogy a k6pviselo-testiilct 5

megviilasztott tagj6b6l 4 f6jelen van, a testtilet hatSrozatkdpes, a kdpvisel6-testtilet iil6s6t megnyitotta

A polgiirmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testiilet 16sz6re

Napirendi iavaslat

l. Falugondnoki g6pj6rmii beszerzds6vel kapcsolatos feladatok, be6rkezett aj6nlatok elbir6lisa
El6terjeszt6: K6ri Erika polg6rmester

2. A kdz6s tinkormiinyzati hivatal tovibbi miik0dis6vel kapcsolatos feladatok
Eloterieszto: Nagynd K6ri Erika polg5rmester

3. Kezdem6nyez6s a falugondnoki 6s az dnkorminyzat tulajdonSban l6v6 egy6b g6pj6rmiivek
magancdhi ig6nybev6tel felt6telrendszer6nek kidolgoziisara
Eloterieszto: K6ri Erika polg6rmester

4. A brikett iizem jogszerfi miikdd6si felt6teleinek biztosit6sa 6rdek6ben sz0ks6ges int6zked6sek
kezdem6nyez6se
El6terieszt6: K6ri Erika polg6rmester

5. Egyebek
Eloterieszt6: K6riErika polgirmester

Megk6rdezte a kdpviselo-testiilet tagjait6l, hogy van-e egydb napirendijavaslat

A k6pvisel6+esttilet r6sz6rol egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 4 igen szavazattal elfogadta
a^.

Falugondnoki g6pjrirmfi beszerz6s6vel kapcsolatos feladatok, be6rkezett aj:inlatok elbirrilisa

Kdri Erika polg6rmester t5j6kortafia a kdpviselo{esttilet tagjait, hogy a falugondnoki gdpjrLrmti

cser6j6re h5rom forgalmaz6t6l kertek 6raj6nlatot ugyanarra a tipusra egyforma felszerelts6ggel. Mind
a hiirom iirajiinlat be6rkezett hat6rid6n beliil, az alibbiak szerint:

F Dunakanyar Aut6 Kft (2600V4c, Kod6ly u. 2. ) brutt6 ajenlati 6ra: 14.359.000 Ft
! Opel Gyulai ( 1173 Budapest, 5l 1.u.4-512.u.3. ) brutt6 aj6nlati 6ra: 14.593.590 Ft
) Fleet Transport Kft. ( 2071 P6ty, hrsz: 0134 ) brutt6 ajSnlati 6ra: 14.106.449 Ft

A polg6rmester javasolta, hogy a legalacsonyabb rirajinlatot ad6 aj6nlattevot v6lassz6k ki nyertesnek.

Jelen vannak:

Tanicskoz6s i j ogsa I rdszt vesz: M6rkus Sdndorjegyz6

Nanirendi pontok tirsyal6sa

1. Nanirend



A polg6rmester k6rte a kdpvisel6k 6szrcvdteleit, hozz6sz6l5sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testtilet tagjai egyhangrilag az az Sll6spontot k6pviselt6k, hogy a legalacsonyabb

6rajrlnlatot ad6 ajSnlattev6tol sz.erezzdk be a g6pj6rmiive1.

A polgSrmester kdrte, szav azzrnak.

A kdpvisel6-testtilet egyhangflag 4 igen szavazallal az al6bbi haterozatot ho4a

Kutas6 K6zs6s Onkorminvza ta K6nvisel6-testiilet6nek
112020. (1.17\ sz^mi hztfroz t^
a falugondnoki g6pj:irmfi beszerz6s6vel kapcsolatban.

Ku1as6 Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-tcsttilete tgy hat6rozott, hogy az MFP-
TFBl20l9. k6dszSm[ p|lyazatra benytjtott 3024977118 azonosit6szamf projekt
keret6ben a legalacsonyabb 6raj6nlatot ad6 Fleet Transport Kft. ( 2071 Pity, hrsz:

0134 ) 6raj6nlatit nyilv6nitja nyertesnek, melynek brutt6 aj6nlati fua:14.106.449Ft.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgSmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a
k6pvisel6-testiilet dont6s6rbl, a nyeftes riLrajrinlatot ad6 Fleet Transport Kft-vel a

kapcsolatot vegye fel, a sziiks6ges intdzked6seket tegye meg a g6pjrirmii beszerz6s6vel
kapcsolatban.

Hat6rid6 : 6rtelemszerii
Felelos: K6ri Erika polg6rmester

A kdztis tinkorminyzati hivatal tovibbi miikdd6s6vel kapcsolatos feladatok

K6ri Erika polg5rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst a meghiv6val
egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm,nyozhatta ( 1. szSmri mell6klet ). Trij6koztatta a testtilet tagiait.
hogy Cserh5tszentiv6n k6pvisel6-testtlete irgy ddntdtt, hogy 2020. januir i -t<il nem bocs6tja a
Cserh6tszentivSn, Kossuth utca l. sz6m alatti ingatlant a kirendelts6g rendelkez6sre, ugyanis az nem
alkalmas a feladat ell6t6sriLra, valamint a ktizds cinkorm6nyzati hivatal meglllapod6sa Cserh6tszentivin
r6sz6re hStr6nyos. K6t lehet6sdgiik van, vagy bekcilt<izik M6traszrjkisre a kirendelts6g, vagy pedig
Felsotoldon n6gy cinkorm6nyzat ( Bokor, Felsrjtold, Gar6b 6s Kutas6 ) kdzremrikdd6s6vel hoznak l6tre
kirendelts6get. A kirendelts6g fenntart6s6val kapcsolatban k6sztiltek szimit6sok, azonban M6traszolos
vonatkozisSban nem.

A polg6rmester 6tadta a sz6t a jegyzci frnak.

Mrirkus Siindor iegyzo trj6koztatta a testiilet tagjait, hogy M6trasz6l6snek van fogad6k6pess6ge. A
h6ts6 6piiletet a kirendelts6g rendelkezdsdre bocs6tj6k, amelyben t<ibb helys6g van. A {iit6s 6s az 6ram
kdlts6ge minim6lis lenne, ugyanis korszerii napkollektoros rendszer keriilt ki6pit6sre.

K6ri Erika polsermester felhivta a testiilet figyelm6t, hogy dtjnt6siik befolyrisolja a tcibbi telepiil6s
Iehet5s6geit is. Tulajdonk6ppen nagy ddnt6s el6tt rillnak

2. Nanirend

Medla R6bert Zolt6n k6pniselq szerint szeg6ny sorsba l6v6 telepiil6sr6l van sz6. Nem engedhetik meg
maguknak a kirendelts6g fenntart6sit. Olyan helyzetben vannak, hogy minden fill6r szimit. A dologi
kdltsdgek megsziinnek, ha M6traszolosdn lesz a hivatal.

K6ri Erika pole6rmester Ugy gondolom, nem fog tetszeni az embereknek, ha nem lesz kirendelts6g.
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Mcdla R6bert Zoltdn k6pvisel6 szerint rneg lehet magyar6zni a lakossignak

Miirkus Siindor iesyz6 kev6s az iigy- l'd I lorga lorr

Mcdla R6bert Zol6n kdpvisel6 M6traszoltis nern a vil rig vdg6n van, egy pici kellemetlens6ggel j5r
Val6jriban az egyik oldalon nyeriink, a m6sik oldalon veszit0nk

Miirkus Siindorjee.yzo a dcint6seket meg kell hozni

Dr. Pint6r AndrAs alpq!Bil!09g!9! hozzisz6l6siban elmondta, hogy az dnkornt6nyzati tdrviny az
iigyfelforgalomhoz koti a kirendelts6g fenntat6srit.

Miirkus Siindor iegyzo t6jdkoztatta oket, havi egy alkalommal lesz a telepti16seken iigyf6lfogadris, 6s a
falugondnok tartja a kapcsolatot a lakoss6g 6s a hivatal kdzOtt.

Kiri Erika pofgiirmester kdrte a kdpvisekik 6szrev6teleit, hozztszilisait.

Egyeb 6szrev6tel, hozz6sz6lis nem hangzott el.

A polg6rmester k|rte, szav azzanak-

A k6pvisel5{estiilet egyhangirlag - 4 igen szavazallal az alr5,bbi hat6rozatot hozta:

Kutas6 Ktizs6p 6nkorminvza ta K6pvis€16-testiilet6nek
2 /2020.(1.17 .) szAmI hat{rozata
a kiiztis tinkorm6nyzati hiyatal kirendelts6g6vel kapcsolatban

Kutas6 Ktizs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete, mint dtint6shoz6 test0let rigy
hathrozofi, hogy a Miitraszokjsi Kozds Onkorm6nyzati Hivatal alapit6 okirat6nak a
CserhStszentivini Kirendelts6g megsziintet6s6t tartalmaz6 m6dosit6s6t elfogadja.

A k6pvisel5-testiilet a M6trasz6losi K6zds Onkormdnyzati Hivatal ldtrehozeset
m6dosit6 meg6llapodes, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dositAsokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt alapit6 okirat al6irSs6ra felhatalmazza Kutas6 kdzs6g
polg6rmesterdt.

Hat6rido: 2020. februiir 29.
Fele[6s: K6ri Erika polg6rmester

Kezdem6nyez6s a falugondnoki r6s az iinkorminyzat tulajdon:iban I6v6 egy6b g6pjirmiivek
maginc6hi i96nybev6tel felt6telrendsze16nek kidolgozisira

K6ri F.rika IgSrmester iavasol ta, hogy a falugondnoki 6s az egy6b g6pjSrmiivek hasznrilatrit a
lakoss6g mag6nc6hi ig6nybev6tel6vel kapcsolatban szalsLlyozz1,k, ennek kidolgoz6s6ra kdrte fel a

jegyzo urat.

Miirkus S5ndor iee_yz6 elmondta, ut6na n6z a lehet6sdgeknek 6s a soron k6vetkez<i testiileti iil6sre
elokdsziti azt.

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzlsz6lisait.

A k6pvisel6k egyet6rtettek az elhangzottakkal.

3. Napirend
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A pol96rmester k6rte, szavazzanak.

A k6pviselS-testtilet egyhangflag - 4 igen szavazattal az alihbi hat6rozatot hoza

Kutas6 Kiizs6e 6nkorm6nyzata K6pviselti-testiilct6nek
3 12020.(l,l'7 .\ szdmI hatrirozata
az tinkorminyzat tulajdoniban l6v6 96pj{rmiivek lakoss:lg iltal tdrt6n6
i96nybev6tcl6vel kapcsolatban

Kutas6 Kdzsdg Onkorrn6nyzata K6pviselo-testilletc rigy hat6rozott, hogy felk6ri
M6rkus Sindor Jegyzo Urat dolgozza ki a falugondnoki 6s az tinkorm6nyzat
tulajdoniban l6vo egy6b g6pjirmiivek mag5ncdhi i96nybevdte16nek felt6telrendszerdt.

Hat6rido: drtelemszerli
Felelos: MArkus Sindor.jegyz6

K6ri Erika polgiirmester

A brikett iizem jogszerii mfiktid6si felt6teleinek biztositisa 6rdek6ben sziiks6ges int6zked6sek
kezdem6nyez6se

K6ri Erika polq6rmlslel koztatta a kdpviselo{esti.ilet tagait- hogl'Kutas6n a Start munkaprogram
keret6ben l6trehozott brikett iizemet csak abban az esetben tudj6k betizemelni, ha annak biztonsd,gos
6s szab6lyos lesz a miikdd6se. M6r trtbb alkalommal is utana n6zett, de nincsenek meg a sztikseges
engeddlyek. Addig amig ezekkel nem rendelkezik, nem fog miikddni az ;jzem. nem v6llal felel6s6get
az esetleges balesetek miatt. A lakoss6gnak igdnye van a brikettre, f6leg a t6li id6szak miatt.

M6rkus Sdndor i et2y zo hozzt\sz6l siban elmondta, hogy fjra kell engeddlyeztetni a rendszert. Ha az
illet6kes hat6s6gok nem adj6k meg a sziiks6ges enged6lyeket meg lehet magyarinni a lakoss6gnak,
hogy mi6rt nem iizemel a brikett telep.

A jegyz6 fr nyilatkozott, ulSna j6r az [jb6li enged6lyeaet6snek

A polgrrmester k6fte a k6pvisel<ik dszrev6teleit, hozzitsz6l|sait

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazztlal - az ali$bi hat tozatot hoila

Kutas6 Ktizs6p 6nkormanvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/2020.(1.17.) sz{mri hatirozata
A brikett iizem rijraindit6s6val kapcsolatban

Kutas6 Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete felk6ri Markus Sandor jegyzot,
hogy a brikett tizem jelenlegi helyzet6t vizsg6lja meg, 6s az esetleges irjrainditds
illewe enged6lyez6s kcihs6geit mdrje fel.

Hat6ridri: 6rtelemszerii
Feleltis: M6rkus S6ndor jegyzS

K6ri Erika polg6rmester

4. Napircnd

A polgiirmester kdrte. szavazzanak.
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K6ri L.rika polg6rmestcr t6jdkoztatta a kdpviselo-testiilctet a Salg6tarjin ds T6rs6ge Eg6szs6gngyi-
Szoci6lis kiizpontja megktildte a Feladat-ellStisi szerzod6st a fogorvosi iigyeleti ellatisr6l ( 2. sz:imri
rnell6klct ). A szerzod6s 2020. januAr l. napjdt6l - 2020. december 31. napjriig sz6l. A fogorvosi
iigyeleti ellStSs az al6bbiak szerint miikddik.
Ugyeleti ido: h6tv6g6n 6s iinnepnapokon 8.00 6nit6l 14.00 6r6ig
EllSt6s helye: Salg6tarjrin Utttirok irl l7- 19.

Az rinkorrninyzat lakoss6gar6nyosan jirul hozzb a kolts6gekhez, melynek dsszege 10.927 Ftl6v.

A feladatell6tAsi szerzoddst az <inkorm6nyzatnak hatdrozattal kell elfogadnia.

A polgdrmester kdrte a k6pviselok 6szrevdteleit, hozzitsz6l|sait.

A k6pvisel6-testiilettagjai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A polg6rmester kdrle, szavazzanak.

A kdpv iselri-testiilet egyhangirlag - 4 igen szavazallal az al{bbi hat|rozatot hoila:

Kutas6 Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 12020.(1.17.) szimri hat6rozata
a fogorvosi iigyeletiell6t6ssal kapcsolatban

Kutas6 kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete a csatolt 2. szhmi mell6klet
szerint elfogadja a Salg6tarjSn 6s T6rs6ge Eg6szs6giigy-Szoci6lis Ktizpontja 6ltal
megkiilddtt feladatell6t6si szerz6d6st a fogorvosi iigyeleti ell6t6ssal kapcsolatban.

A k6pviselotestiilet felhatalmazza a polg6rmestert a feladat-ell6tisi szerz6d6s
al5ir6s6ra 6s a tovibbi sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6ridii: 6rtelemszerii
Felel6s: Kdri Erika polg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egy6b 6szrevdtel hozzbsz6l6s nem hangzott el.

K6ri Erika polg'rmester rnegkoszdnte a rdszvdtelt ds az iil6st bezSrta.
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Kutas6 Ktizs6g 6nkormin) zata Polgermester6t6l
3066 KLrtaso, Toldi utca 5.

tcf efon: 321382-05 6: fax: 321382-026
e-mail: csivan.koriesvzose,r(remail.conr

MEGHTVO

Magyarorszdg helyi rinkormiinyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. torv6ny 45. S-6ban foglaltak
alapjrin Kutas5 Ktizsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek til6sdl

2020. ianuir 17. nani:in 1,1.00 6rira

Az iilds helye: Kultirhrlz ( Kutas6, Toldi utca 5. )

Nanirendi iavaslat

l. Falugondnoki g6pj6rmii beszerz6s6vel kapcsolatos feladatok, bedrkezett ajSnlatok elbir6lisa
Eloterieszto: Kdri Erika polg6rmester

2. A k6zds <jnkorminyzati hivatal tovibbi miik<jd6s6vel kapcsolatos feladatok
Eloterjeszt6: Nagyn6 Kdri Erika polgarmester

3. Kezdemdnyezds rendelet megalkotiis6ra a falugondnoki g6pj6rmii mag6nc6lfr ig6nybev6teldvel
kapcsolatban
Eloterieszt6: K6ri Erika polgrirmester

4. A brikett iizem jogszerfi miikdd6si feltdteleinek biztosit6sa 6rdek6bcn sziiks6ges int6zked6sek
kezdem6nyez6se
Eloterieszto: Kdri Erika pol96rmester

5. Egyebek
Eloterjeszt6: K6ri Erika polg6rmester

Megjelends6re, aktiv k<izremtikddds6re felt6tlen sz6mitok.

Kutas6. 2020. janu6r 12
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Jelenl6ti iv

Kdri Erika

Dr. Pintdr Andris

Berta Barbara

Berta lmre

Medla R6bert Zolt6n

Tan6cskozisi joggal r6szt vesz:

M6rkus Siindor jegyzo

LakossAe kdr6bol mesielent:

Kutasri Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-tesriilet6nek

2020. janurir i7. napjin megtartott rendkiviili iil6s6re

polg5rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

k6pviselo

k6pviselo

Jr.' C

,1441-)-----'

'@-a-Jo



I Arylc."t\\i ,uLlA(rA

Kutas6 Kiizs6g Onkormdnyzata Polgdrmester6ttil
3066 Kulaso 'foldi utca 5

tclefbn; 32l382-056: 1ar: i2l3 82-026
e-mail : csivan.koricgvzosesiaqmail.com

El6terjeszt6s

Mdtrasz6lSsi Ktiziis 6nkormdnyzati Hivatal alapitri okirat:inak mridositisdrr5l

Elokdszit6sben kdzremrikddott: Miirkus Siindor jegyzo

Cserhiitszentivdn kdzseg polg6rmestere, Siraky Attila polgdrmester Ur tdj6koztatta a
Miitrasz6l6si Kiiz<js Onkormiinyzati Hivatalt 6s az alapilo dnkormenyzatok kdpviseloit
arr6l, hogy a Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g miik<id6s6hez 2020. janu6r 3l-ig tudj a
biztositani a Cserhiitszentiv6n Kdzsdg Onkormdnyzatrinak kiz6r6lagos tulajdon6t k6pezo
3066 Cserh6tszentiviin, Kossuth tt l. szam alatt tal6lhat6 6priletet 6s k6ri az dpiilet
kiiiritdsdt, valamint a kirendelts6g megsziintet6s6t.

A kirendelts6g mrik6d6se 6ltal 6rintett 6nkormanyzatok kdpvisel6-testiiletei a kirendelts6g
megszrintetdsdt elfogadt6k 6s t6mogatjrik, hogy a teleptil6si polgilrmesterek al6irjdk a kdzcis
hivatalt 6rint6 megri{lapodds m6dosit6s6t.

Mindezek alapjiin javasolt a Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6g megsziintet6s6nek elfogadrisa
6rdek6ben a M6traszol6si Kciz<is Onkormdnyzati Hivatal l6trehozris6r6l sz6l6
meg6llapodiist m6dositani 6s az alapit6 okirat m6dosilist a Magyar Altamkincstfu szAmira
megktildeni.

K6rem a Tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6teiesztdst
megt:irgyalni, 6s az aliibbi hatiirozati javaslatot elfogadni.

Hatirozati iavaslat:

Kutas6 Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete a Mdtraszolosi Kcizds Onkormdnyzati
Hivatal alapit6 okirat6nak a Cserhritszentivrini Kirendelts6g megsziintet6s6t tartalmazo
m6dosit6s6t elfogadja ds a Mritraszolosi Kcizris Onkorm6nyzati Hivatal l6trehozdsrit
m6dosit6 meg6llapod6s, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dositdsokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt alapit6 okirat akiinisrira felhatalmazzaKutas6 k6zsdg polgiirmesterdt.

Kutas6, 2020. jaruit 17.

K6ri Erika polg6rmester
2020. janutu 31.

K6ri Erika sk.
polgrirmester

Felelos:
Hatrirido:
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Kutasri Kdzs6g Onkorm6nyzata Polgi rmesterCt6l
1066 Ku1as6. Toldi utca 5

telefbn : 321382-05 6'. fax: 32/382-026
e-mail: csivan.koriegy zoses@smail.com

Mrltrasz616s Ktizs69 Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6-testiilete (3068 Mritraszolos.
Kossuth tdr 15.). Bokor Kiizs6g dnkorminyzatdnak K6pviscl6-testiilete (3066 Bokor.
Szabadsiig irt 14.) Cserhritszentiv{n Ktizs6g Onkormfnyzatf nak K6pvisel6-testiilete
(3066 Cserhritszentivan. Kossuth it 1 .) Fels6told Ktizs69 Onkormrinyzatrlnak K6pvisel6-
testiilete (3067 Felsotold, Sz6chenyi utca 8.) ds Kutasri Ktizs6g Onkorm{nyzatrinak
K6pvisel6-testiilete (3066 Kutas6, Toldi u.4.) Garrib Kiizs6g Onkormrinyzatdnak
K6pvisel6-testiilete (3067 Garrib, Pet6fi tt 5.), a Magyarorszag helyi onkorm6nyzalair6l
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX torv6ny 85.$.- ban foglalt felhatalmaz6ssal 6lve. igazgat6si
leladataik ell:itrisrira Kiizcis C)nkormanvzati Hivatalt alakitottak ds ta(anak fenn 2013.
janurir 1. napj6t6l.

i. A k6zds <lnkormiinyzati hivatal hivatalos megnevez6s: M5trasz6l6si Kdzds
Onkorm6nyzati Hivatal. A Kcizds dnkormdLnyzati Hivatal szdkhelye: 3068 M6trasz6l<is
Kossuth t6r I 5-

2. A szerzodl k6pvisel<i-testiiletek meg6llapodnak, hogy 2020. Janulr 31. napj6val a

Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiv6n K6zsdgben a Kossuth ut 1. szim alatt
rilland6 jelleggel ldtrehozott ,,M6traszol6si Kdz6s Onkormrinyzati Hivatal
Cserhritszentiviini Kirendelts6ge" elnevez6sri kirendeltsdget megsziintetik 6s a tovribbi
iigyint6z6st a sz6khely l6tja el.

3. A M6trasz6losi Kdzds Onkormrinyzati Hivatal Cserh6tszentivAni Kirendelts6g6nek
megszrintet€s6hez sztiks6ges m6dosit6 okirat, valamint a m6dosit6sokkal egys6ges

szerkezetbe foglalt alapit6 okirat al6ir6sriLra felhalalmazzi*. Mritrasz6l6s kdzsdg

polg6rmester6t.

4. A fenti meg6llapodris 2020. jarl,tAr 31-6n v6lik hatrilyossri.

Mritrasz6l6s, 2020. januir

Nagy Ad6m
M6traszokis Kdzs6g Polgdrmestere

Hegedris Pril

Bokor Kdzs6g Polg6Lrmestere

Siraky Attila
Cserh6tszentiv6n K<izsdg Polg6rmestere

Kdri Erika
Kutas6 K6zs6g Polg6rmestere

Kovdcs Zolt6n
Gar6b Krizsd g Polgiirmestere

A M:itrasz6l6si Ktiziis Onkorm:inyzati Hivatal alapitri okirat:inak m6dositisri16l sz6l6
meg:illapodis

Nagyvdradi Istv6n

Fels<itold Kcizsdg Polgdrmestere
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Amely l6trej6tt egyr6szr6[

Salgdtarjdn is Tdrsdge Egdsudgiigyi-STocitil b Kdzpontja

szekhely: 3100 Salg6tarjrin, Fiileki rit 41.

ad6sz6m: 15454395-2-12

k6pviseli: Peleskei-Baliizs Rita igazgat6

mint Szolg6ltat6, tovribbiakban: Saolgdltaki

m6srdsz16l

Kutas6 Ktizs69 Onkormrinyzata

sz6khely: 3066 Kutas6 Toldi tt 4.

ad6sz6m: 15452111-1-12

k6pviseli: K6riErikapolg6rmester

mint 0nkorm6nyzat, a tovribbiakban: Onkormrinyzat - tovribbiakban e gyttt: Felek

kdzdtt alulirott helyen 6s id6ben az eg6szs6giigyr6l sz6l6 1997.6vi CLIV. t<irv6ny (tovribbiakban:
Etitv.), az eg6szs6giigyi alapellat6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. tdrv6ny (tov6bbiakban: Eatv.), az
eg6szs6giigyi tevdkenysdg v6gz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6 2003. 6vi LXXXIV. t6rveny, a
haziorvosi, hazi gyermekorvosi 6s fogorvosi tev6kenysdgr6l sz6l,6 412000. (II. 25.) EiiM rendelet, az
eg6szs6giigyi elletes folyamatos mtk6dtet6s6nek egyes szervez6si k6rddseir6l sz6l,6 47 /2004. (Y.
I 1 .) ESzCsM rendelet, tov6bbS Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1 . 6vi CLXXXIX.
trirv6ny (tov6bbiakban: M<itv.), valamint a Polgriri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny
(tovabbiakban: Ptk.) alapj 6n az alilbbi feltetelekkel:

I. El6zm6nyek

2. A Motv. 41. $ (6) bekezd6se alapjSn a k6pvisel6-testiilet a feladatkdrdbe tartoz6
k<izszolg6ltatiisok ell6t6sri.ra - jogszab6lyban meghatrirozottak szerint - szerz6d6st kdthet
term6szetes dsjogi szem6llyel vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szer\tezettel.

3. Felek rdgzitik, hogy a Szolg6ltat6 a fogorvosi iigyeleti ell6tAs biztositasara a N6gr6d Megyei
Korm6nyhivatal Salg6tarjani J6r6si Hivatala hatirozata alapjan mrik6d6si engeddllyel
rendelkezik.

F ELADAT- E L L./i TiS I S Z E RZd D E S

1. Felek rd,gzitik, hogy az eg6szs6giigyi alapelkit6sr6l sz,5l,6 2015. 6vi CXXIII. tdrvdny 5. $ (1)
bekezd6s c) pontj6ban foglaltak szerint a telepiil6si dnkorm6nyzat az eg6szsdgiigyi alapelliit6s
k6r6ben gondoskodik az alapellStrishoz kapcsol6d6 fogorvosi iigyeleti ell6trisr6l.



II. A szerz6d6s trlrgya

l. Felek a Mdtv. 41. $ (6) bekezddse alapj6n feladat-ell6t6si szerzcid6st k6tnek, mely alapj 5n a
Szolg6ltat6 2020. lanuir 1. napjrit6l 2020. december 31. napjriig ellittja az Onkormdnyzat r6sz6re

azEaIv.5. $ (1) c) pontj6ban meghaterozott, egdszs6giigyi alapell6tiishoz kapcsol6d6 fogorvosi
tigyeleti elkitds (a tovribbiakban: Szolgrlltatris) megszervez6s6t ds folyamatos biztositiis6t az
akibbiak szerint:
a) tigyeleti id5: hdtveg6n 6s iinnepnapokon 8 6rrit6l 14 oriig,
b) ell6totti kdr: az Onkorm lnyzat kdzigazgatdsi tertilet6n tak6- vagy tart6zkod6si hellyel

rendelkezo szem6lyek.
c) ellatris helye: 3100 Salg6tarjdn, Uuorok ut 17-19.
d) a Szolg6ltatiis biztositiisrihoz sziiksdges tiirgyi feltdteleket az eg|szsdgtgyi szolgriltatrisok

nyrijt6sShoz sziiks6ges szakmai minimumfeltdtelekr6l sz6l6 6012003. (X.20.) EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szolg6ltat6 bizositja a saj rit tulajdonriban, illetve hasznrilatriban
l6v<i trirgyi eszk<jz6kkel,

e) szem6lyi feltdtelek: a Szolg6ltat6 a Szolg6ltatAst egy fogorvossal 6s egy asszisztenssel
nyrijda.

2. Felek r6gzitik, hogy a Szolg6ltat6 a Szolgriltatrist a Salg6tarj6n es Tdrsdge Onkormiinyzatinak
Tarsukisa tag<inkorm6nyzatai, valamint a Szolgiiltat6val az elkitrisra feladat-ell6tesi szerz6d6st
k6t6tt dnkorm6nyzatok rdszdre li.1.ja el.

3. A Szolg6ltat6s trirsadalombiztositas Sltal nem fedezett kdltsdgeit a 1I.2. pontban meghatdrozott
cinkormdnyzatok lakossdgszrim ar6nyosan biztositjAk.

4. Az Onkorm finyzat a IV3. pontban meghatiirozott szolgriltatrisi dijat kdt egyenlo r6szletben, 2020.
6prilis 30. ds szeprember 30. napjriig 6tutalja a Szolgiltat6 11741000-15454395-10010000 sz.
szirnli\fua.

5. A Szolg6ltatAs dila 96,70 Frl6. A KSH 2019. janu6r l-jei adati szerinti lakossiigsz6mot,
valamint a IV3. pontban foglaltakat figyelembe v6ve, az Onkormanyzat 10.927,- Ft szolgriltatasi
dijat fizet meg a Szolgriltat6 r6sz6re.

III. Ery6b rendelkez6sek

Fdlek rdgzitik, hogy a Szolg6ltatS 2021.6prilis 30. napj6ig beszrimol az Onkormdnyzat fel6 a
2020. 5vi feladatel [6t6srtil.

2. Jelen feladat-eltat6si szerz6d6st a Szolg6ltat6 az Onkorm6nyzat sulyos szerz6d6sszeg6se eset6n
azonnali hat6ltyal felmondja. Srilyos szerz6d6sszeg6snek min<isiil, ha az Onkorm inyzat a
szolg6ltat6si dijal a lU4. pontban meghatArozott hatarid6 elmulasztiisit k6vet6en a Szolgiiltat6
riltali irdsbeli felsz6lit6sban meghatarozott p6thatarid6t kdvet5 30 napon beltil nem fizeti meg.

3. Jelen feladafelkltrisi szerzodds b6rmety okb6l tdrt6n5 megszr.in6se eset6n Felek kdtelesek
egym6ssal elsz6molni.

4. Jelen feladarellitrisi szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben a Ptk., a Mdtv., az
6llaml:iztart6sr6l sz6l6 201l. 6vi CXCV. t<irvdny, valamint a vonatkoz6 egy6b jogszabrilyok az



)

ir6nyad6k.

Jelen felay'at-ell6tdsi szerz6ddst Kutasri Ktizs6g 6nkormdnyzata K6pviselS-testi.ilete
bl J"!A.\T..t.1. I zii m 0 hat ii ro zatri v a I h a gy a j o vd.l,

6. Jelen feladatelldt6si szerz6d6st Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot j6v6hagy6lag
al6irtdk.

2019 oEC 1 0,

Salg6tarjrin,
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Onkorm6nvzat
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