JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 9-én,
14 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Határozat száma
199/2014. (XII.9.)
200/2014. (XII.9.)
201/2014. (XII.9.)
202/2014. (XII.9.)
203/2014. (XII.9.)
204/2014. (XII.9.)

Tárgya
A Bükkszéki Ifjúsági Tábor nyersanyagnormáinak
módosítása
Bükkszék
Községi
Önkormányzat
Számviteli
Politikájának jóváhagyása
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására
vonatkozó javaslat jóváhagyása
Bükkszék Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltató
Szakmai Programjának módosítása
Bükkszék Községi Önkormányzat 2015. I. félévi
munkatervének jóváhagyása
Háziorvosi
módosítása

feladat-ellátási

szerződés

jóváhagyása,

205/2014. (XII.9.)

Nagyné Kovács Tünde helyettes védőnő közalkalmazotti
kinevezésének meghosszabbítása

206/2014. (XII.9.)
207/2014. (XII.9.)
208/2014. (XII.9.)
209/2014. (XII.9.)

Ifjúsági Tábor beszámolójának elfogadása
Camping beszámolójának elfogadása
Ifjúsági Tábor árainak elfogadása
Bozó Lászlóné képviselő döntéshozatalból való
kizárásának elutasítása
Bozó Lászlóné táborvezetői szerződésének határozatlan
idejűvé történő átalakítása

210/2014. (XII.9.)
211/2014. (XII.9.)
212/2014. (XII.9.)
213/2014. (XII.9.)
214/2014. (XII.9.)
215/2014. (XII.9.)

KÖZVIL Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
Közétkeztetési szerződés megkötése
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
„Mindenki karácsonya” című ünnepség időpontjának
meghatározása
70 éven felüliek részére természetbeni juttatás
jóváhagyása
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Kóti László alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
Panyik Anita aljegyző
Meghívott vendégek:
Péntek Zoltánné camping vezető
Kerécz Tamás Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetője
Lakosság részéről: 1 fő
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslat megvitatása

Szervezeti

és

Működési

2. Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatása
3. Bükkszék Községi Önkormányzat Számviteli Politikájának jóváhagyása
4. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal fennmaradására vonatkozó javaslat megvitatása
5. Bükkszék Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Szakmai Programjának módosítása
6. Bükkszék Községi Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének megvitatása
7. A helyi adók 2015. mértékének meghatározása
8. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása, módosítása
9. A Pétervására és Körzete Központi Orvosi Ügyeleti Társulás finanszírozására vonatkozó
ügyeletvezetői javaslat megvitatása
10. Nagyné Kovács Tünde helyettes védőnő közalkalmazotti kinevezésének meghosszabbítása
11. Ifjúsági Tábor 2014. évi szezonjáról szóló beszámoló megvitatása
12. Camping 2014. évi szezonjáról szóló beszámoló megvitatása
13. A Camping és az Ifjúsági Tábor 2015. évi szállás- és szolgáltatás díjainak meghatározása
14. Bozó Lászlóné táborvezető munkaszerződésének meghosszabbítása
15. KÖZVIL Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
16. Egyebek.
Zárt ülés.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van,
így a testület határozatképes.
A meghívóban szereplő napirend módosítását javaslom, az 1. napirendi pont tárgyalását a
következő ülésre terjesztjük be, a 2. napirendi pontnál pedig csak a tábor nyersanyagnormáit
határoznánk most meg. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
módosított napirendi pontok tárgyalását.
Módosított napirendi pontok:
1

Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatása

2. Bükkszék Községi Önkormányzat Számviteli Politikájának jóváhagyása
3. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal fennmaradására vonatkozó javaslat megvitatása
4. Bükkszék Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Szakmai Programjának módosítása
5. Bükkszék Községi Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének megvitatása
6. A helyi adók 2015. mértékének meghatározása
7. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása, módosítása
8. A Pétervására és Körzete Központi Orvosi Ügyeleti Társulás finanszírozására vonatkozó
ügyeletvezetői javaslat megvitatása
9. Nagyné Kovács Tünde helyettes védőnő közalkalmazotti kinevezésének meghosszabbítása
10. Ifjúsági Tábor 2014. évi szezonjáról szóló beszámoló megvitatása
11. Camping 2014. évi szezonjáról szóló beszámoló megvitatása
12. A Camping és az Ifjúsági Tábor 2015. évi szállás- és szolgáltatás díjainak meghatározása
13. Bozó Lászlóné táborvezető munkaszerződésének meghosszabbítása
14. KÖZVIL Zrt-vel kötött megállapodás módosítása
15. Egyebek.
Zárt ülés.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Katona Miklósnét.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Katona Miklósné
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vesz 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Dr. Katona Miklósnét jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bozó Lászlónét.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Bozó Lászlóné képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vesz 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Bozó Lászlónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

I. napirendi pont: Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes
gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatása.
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Zagyva Ferencné: Egyelőre csak a tábor étkezési normáit javaslom emelésre, annak érdekében,
hogy a táborvezető a jövő évi árakat mielőbb meghirdethesse. Javaslom, hogy a munkahelyi és a
szociális étkezés áraira a költségvetés tárgyalásakor térjünk vissza. A nyersanyagnormán
csökkentettünk, mert megtakarítás keletkezett.
Bozó Lászlóné: Csak a vacsora árán emeltünk, a többinél kerekítés van. Az árak 2012. óta nem
emelkedtek, a költségek viszont nőnek.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
199/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ifjúsági Tábor
szolgáltatásai 2015. évi értékesítésének megkezdéséhez a tábori étkezők számára alkalmazott
nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg:
reggeli
200 Ft + ÁFA
ebéd
374 Ft + ÁFA
vacsora
286 Ft + ÁFA
A Képviselő-testület a vendégétkezők (tábori étkezők) térítési díját a nyersanyagnorma 200%-ában
állapítja meg:
reggeli:
400 Ft + ÁFA
ebéd:
748 Ft + ÁFA
vacsora:
572 Ft +ÁFA
A Képviselő-testület az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes
gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről szóló 5/2007. (IV.21.) önkormányzati rendeletének 2015. évi felülvizsgálata során az
Ifjúsági Tábor étkezési árait e döntés alapján emeli be a rendelet módosításába.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
II. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat Számviteli Politikájának jóváhagyása
Zagyva Ferencné: A napirendi ponthoz megkaptátok az anyagot.
Dr. Katona Miklósné: Féléves beszámoló már nem kell?
Panyik Anita: Már nem kell féléves beszámolót készíteni.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
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Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja Bükkszék Község Önkormányzata Számviteli Politikáját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
200/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja Bükkszék Község Önkormányzata Számviteli Politikáját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III. napirendi pont: A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal fennmaradására vonatkozó javaslat
megvitatása.
Panyik Anita: Ehhez a napirendi ponthoz a jegyző asszony szóbeli előterjesztéssel készült, amely a
Hivatal létszámfejlesztésére vonatkozik. Elsősorban azonban arra vonatkozóan szükséges most
szándéknyilatkozatot tenni, hogy Bükkszék Község Önkormányzata továbbra is a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatalhoz akar-e tartozni.
Zagyva Ferencné: A polgármesterek és a jegyzők tárgyaltunk az elmúlt héten. Azt szerettem volna,
hogy a gazdálkodási előadó helyben dolgozzon. Ennek a felvetésemnek még Bozó Ferencné sem
örült. Sok az új szabályozás a gazdálkodásban és együtt Sirokban könnyebben meg tudják oldani.
Meggyőztek. Viszont azt kértem, hogy az aljegyző asszony 2 nap helyett 3 napot legyen
Bükkszéken, amiben megállapodtunk. Az egyik siroki kolleganő hetente egyszer járt, erre a
továbbiakban nem tartunk igényt, így nem sok értelme volt. Szepesi Orsi a jövő év elején visszajön
dolgozni. Pár hónapig, míg betanul, Sirokban fog dolgozni, majd 2 napot itt lesz Bükkszéken.
Elfogadom, hogy Sirokban sok a munka, de a többi településen is. Kovács Béla tarnaleleszi
polgármester megkeresett, hogy mikrotérségben szeretne dolgozni és csatlakozzunk. Vincze
Imréné szajlai polgármester egyeztetett vele, azt mondta, hogy konkrét dolgot nem mondott. Azt
hiszem, nem lenne szerencsés ez a dolog, azt javaslom, hogy maradjunk meg ebben a társulásban.
A létszám kérdésében döntsünk később, az biztos, hogy nagyon sok a munka Sirokban is. A munka
több lett, a létszám viszont kevesebb.
Dr. Katona Miklósné: Nem értem, hogy most milyen rendszert vezettek be a gazdálkodásban, mert
régebben a strand anyagát is kellett könyvelni és mégis meg volt. Nem azt mondom, hogy nem
dolgoznak, hanem, hogy nincs rálátásom.
Panyik Anita: Az új számviteli rendszerrel, amit bevezettek és az új programmal az év elején
nagyon sok gond volt, ezért a határidőkkel már akkor elcsúsztak és azóta sem tudják utolérni
magukat. Ebben az új rendszerben egy könyvelési esemény berögzítéséhez kb. háromszor annyi
idő kell, mint a régi rendszerben.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is a
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal társulásában kíván maradni.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen és 2
tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
201/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is a
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal társulásában kíván maradni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

IV. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Szakmai
Programjának módosítása
Zagyva Ferencné: Az előterjesztést megkaptátok.
Dr. Katona Miklósné: Miért van az, hogy minden beszámolóban más a január 1-jei lakosságszám?
Panyik Anita: A hatósági ellenőrzés a szakmai program 6. pontjának módosítását kérte, a többi rész
nem került módosításra.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
202/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató
Programjának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Szakmai

A Képviselő-testület felhatalmazza Zagyva Ferencné polgármestert, hogy döntéséről a Heves
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

V. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének megvitatása
Zagyva Ferencné: Egy évben 6 ülést kell kötelezően tartanunk. Ezért azt javaslom, hogy legyen 8
ülés a munkaterv szerint, mert a rendkívüli ülések miatt még háromszor annyit fogunk ülésezni. Ha
kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
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A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
203/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő: folyamatosan
Felelős: polgármester
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. I. félévi munkaterve
Az ülések az aktuális hónap utolsó keddi napján kerülnek megtartásra általánosan 16.00 órai
kezdettel.
Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
fontosabb intézkedésekről
Január:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetének tárgyalása, a
költségvetési rendelet elfogadása
előadó: polgármester, jegyző
2. Egyebek
Zárt ülés:
Szociális kérelmek
előadó: polgármester
Február:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat a helyi önszerveződő civil szervezetek működési célú
támogatására pályázat meghirdetése
előadó: polgármester
2. Jelentés a képviselői vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről
előadó: bizottság elnöke
3. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra. 2015. évi rendezvénynaptár egyeztetése.
előadó: polgármester
4. 2014. évben önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolója a
támogatás felhasználásáról
előadó: civil szervezet vezetője
5. Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
előadó: polgármester
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6. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
előadó: jegyző
7. Egyebek
Zárt ülés:
Szociális kérelmek
előadó: polgármester
Április:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
előadó: polgármester, jegyző
2. Bükkszék Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló (zárszámadás) előterjesztése
előadó: polgármester, jegyző
3. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
előadó: polgármester
4. A 2014. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadása
előadó: jegyző
5. Egyebek
Zárt ülés:
Szociális kérelmek
előadó: polgármester

Május:
1. Beszámoló a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről, működési
tapasztalatairól
előadó: jegyző
2. Átfogó értékelés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
előadó: jegyző, gyermekjóléti szolgálat vezetője
3. Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
előadó: Pétervásárai Rendőrőrs parancsnoka
4. A Bükkszék termálstrand Kft. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása
előadó: ügyvezető
5. Az önkormányzat 2015. II. félévi munkatervének elfogadása
előadó: polgármester
6. Beszámoló a körzeti védőnői tevékenységről.
előadó: körzeti védőnő
7. Egyebek
Zárt ülés:
Szociális kérelmek
előadó: polgármester
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Közmeghallgatás tervezett időpontja: 2015. október hó

VI. napirendi pont: A helyi adók 2015. mértékének meghatározása
Zagyva Ferencné: Írásban nem küldtünk ki előterjesztést. Azt hiszem, az adóterheket nem lenne
célszerű emelni. Nem kellene új adót, például a kommunális adót bevezetni, vagy a meglévőeket
megemelni.
Kóti László: A szemétszállítás miatt nem lenne baj a kommunális adó bevezetése. Nem az állandó
lakosokra, hanem az üdülősökre gondolnék, akik kibújnak ennek a fizetése alól is.
Zagyva Ferencné: Beszéltem ez ügyben a Városgondozás illetékes vezetőjével és kérik majd annak
meghatározását, hogy a féléves díjat az üdülősöknek is ki kelljen fizetni. Visszatérünk rá.
Dr. Katona Miklósné: A lakosságnak én sem gondolnék emelést. A földadót viszont a testületre
bízták, hogy bevezetik-e. Az iparűzési adót, ha csökkentettük volna, s jelenlegi finanszírozással
most jól jártunk volna.
Panyik Anita: Előre nem lehetett látni, hogy kit hogyan kompenzálnak. Nincsenek elfogadott
törvények még.
Zagyva Ferencné: Egyebekben még visszatérünk rá.

VII. napirendi pont: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása, módosítása
Zagyva Ferencné: A képviselő-testület tagjai nyilatkozatukkal jóváhagyták november elején a
háziorvosi feladat-ellátási szerződést, melyet most határozatba kell foglalnunk. Két dolgot azonban
az OEP kérésére javítanunk kell a feladat-ellátási szerződésben. Az egyik, hogy december 1-jével,
nem november 1-jével kötjük meg a szerződést, a háziorvos engedélye és a finanszírozási
szerződése is így került megkötésre. A másik dolog pedig, hogy határozatlan időre, de minimum 5
évre kötjük, és rögzíteni szükséges az iskolaorvosi rendelési időt. Ezekkel a javításokkal javaslom
elfogadásra a szerződést és a mellékletét.
Dr. Katona Miklósné: Iskolaorvosi rendelési idő az óvodában? Tudtommal ott lehet rendelést
tartani, ahol felszerelt rendelő van, az óvodában tehát nem.
Panyik Anita: Az iskolaorvosi rendelési idő rögzítését is az OEP kérte. Ez nem azt jelenti, hogy a
rendelés az intézményekben lesz.
Zagyva Ferencné: Ez gondolom, arra vonatkozik, hogy ekkor rendelési időt kell biztosítani.
Bozó Lászlóné: A kifüggesztett rendelési időn az áll, hogy csütörtökön csak bejelentkezéssel és
sürgős esetben.
Zagyva Ferencné: Ilyen nincs a megállapodásban.
Dr. Katona Miklósné: Régebben kötelező volt bejelentkezési időt biztosítani.
Kóti László: Sirokban most is van.
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Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki –Bükkszék-SzajlaTerpes települések háziorvosi körzetét egybefoglaló- vegyes háziorvosi körzetre vonatkozó
praxisjog átengedésével a Surman-Sakarne Kft-vel (2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23.,
képviseli: dr. Shakarneh Subhi) háziorvosi feladat-ellátási szerződést köt határozatlan időre,
de minimum 5 év feladat-ellátási kötelezettséggel.
2. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bükkszéki háziorvosi rendelő
használatára, működtetésére vonatkozóan kiegészítő megállapodást köt a Surman-Sakarne
Kft-vel (2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23., képviseli: dr. Shakarneh Subhi). A kiegészítő
megállapodás a háziorvosi feladat-ellátási szerződés mellékletét képezi.
3. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testület a háziorvosi feladat-ellátási szerződést
és annak kiegészítő a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a háziorvosi feladat-ellátási szerződés és a háziorvosi rendelők használatára
vonatkozó megállapodás aláírására.
melléklet a

/2014. (

) önkormányzati határozathoz

Feladat-ellátási szerződés
Háziorvosi feladat ellátására
Mely létrejött egyrészről
Bükkszék Község Önkormányzata (3335, Bükkszék, Dobó I. u. 1. adószám: 15378015-2-10), mint
gesztor képviseli: Zagyva Ferencné polgármester,
Szajla Község Önkormányzata (3334 Szajla, Kertész u. 2. adószáma: 15729514-1-10) képviseli
Vincze Imréné polgármester,
Terpes Község Önkormányzata (3333 Terpes, Május 1. u. 1., adószáma: 15379267-1-10) képviseli:
Zvaráné Béres Mária polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzatok)
másrészről
Surman-Sakarne Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23. cégjegyzékszám: 13-09119161, nyilvántartó bíróság: Budapesti Bíróság cégbírósága adószáma: 14264036-2-13)
ügyvezetője dr. Shakarneh Subhi, (továbbiakban: Vállalkozó Háziorvos).
között a Bükkszék, Szajla, Terpes községekben vegyes háziorvosi körzeti feladatok területi ellátási
kötelezettséggel vállalkozás formában történő ellátására az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződő felek megállapodnak arról, hogy a Vállalkozó Háziorvos ellátja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelező önkormányzati feladatok közül az egészségügyi alapellátás köréből a vegyes háziorvosi
alapellátás, a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben rögzítetteknek megfelelő háziorvosi tevékenységet, valamint az iskola- és ifjúság
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egészségügyi feladatokat, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben is meghatározottak
szerint, 2014. december 1. napjától kezdődően. A háziorvosi körzet kódja: 100090059.
2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Háziorvos jelen szerződésben rögzített önálló orvosi feladatait
– tervezett és rendkívüli távollét miatti helyettesítést kivéve – dr. Shakarneh Subhi (orvosi
működési nyilvántartási száma: 61988, szül. hely, idő: Nahalin, 1974. 12. 10., adóazonosító:
8394244904) 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23. szám alatti lakos személyes közreműködésével
látja el.
3. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Háziorvos önálló orvosi feladatait a területileg egy körzetbe
tartozó Bükkszék, Szajla, Terpes községek háziorvosi körzetében látja el (praxisjoggal érintett
körzet). Az Önkormányzatok egyetértenek, hogy a körzet székhelye Bükkszék. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár illetékes szervével a Finanszírozási szerződést a Vállalkozó Háziorvos
köti meg.
4. A szerződő felek a vállalkozási szerződést határozatlan időre, de minimum 5 évre kötik.
5. A felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi körzet asszisztense, Huszár Róbertné a
Vállalkozó Háziorvos által kerül foglalkoztatásra a szerződés aláírásakor, a továbbiakban a
Vállalkozó Háziorvos kompetenciájába tartozik az asszisztens foglalkoztatása a körzetben.
6. A Vállalkozó Háziorvos a köteles elvégezni a mindenkor érvényes jogszabályok alapján rá
háruló feladatokat, ezek különösen:
a)

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak
szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos
személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a rendelési időben az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési
időben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt
sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a
tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a
betegek szűrését, gondozását és ellátását.

b) A háziorvos köteles ellátni továbbá a hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító
vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
c) A háziorvos vállalja, hogy területi ellátási kötelezettségén túl sürgősségi esetben ellátja
azon személyek alapellátását, akik biztosítási kártyájukat nem részére adták le.
d) A háziorvos az állampolgárok gyógyító-megelőző alapellátás keretében az egészséges
lakosság részére tanácsadást tart.
e) A háziorvos feladata a rendszeres szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelésre utalása,
egészségügyi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre utalása. E feladatait a
háziorvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában végzi.
f) A háziorvos feladata a terhesek gyógyító-megelőző alapellátása, tanácsadás tartása, az
egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel.
g) A háziorvos rendelési idejében köteles a feladatkörébe utalt orvos szakértői
tevékenységet elvégezni. Ennek keretében –díj ellenében –köteles látleletet kiadni,
véralkohol vizsgálatot, gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálatot, lőfegyver tartásához
szükséges orvosi vizsgálatot, mozgáskorlátozotti vizsgálatot elvégezni, szakvéleményt
kiadni.
h) A háziorvos a rendelkezésre állási idejében szükség esetén otthonukban keresi fel az
erre rászoruló betegeket.
i) A háziorvos a gyermekorvosi ellátás keretében elvégzi:
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-

-

a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást
is,
az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása a védőnő jelzése alapján,
a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap
kiállítása.
A terhesek és gyermekek egészségügyi ellátását az Önkormányzat által fenntartott
védőnői szolgálat védőnőjével szakmailag együttműködve végzi.
Feladata az ellátási körébe tartozó gyermekekkel kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi tevékenység ellátása,
Részt vesz az egészségnevelésben, egészségügyi felvilágosításban

j) A háziorvos az egészségügyi, járványügyi feladatai keretében végzi:
-

védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,
fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenységet,
kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,
ételmérgezések esetén szükséges teendőket.
A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi
hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti a Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét (a
továbbiakban: ÁNTSZ).

k) A háziorvos köteles ellátni a halottvizsgálattal kapcsolatos feladatokat.
7. A háziorvos hetente két alkalommal tanácsadást tart kismamák számára a védőnő
közreműködésével.
8. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje: az önkormányzatok által bérleti díj
mentesen használatba adott Bükkszék, Dobó I. u. 1., Szajla. Táncsics M. u. 25., Szajla
Alkotmány u. 8., és Terpes, Május 1. u. 1. szám alatt lévő háziorvosi rendelők. A vállalkozó
háziorvos rendelési idejét a jogszabály keretei között az ÁNTSZ területi illetékes hatósága
és a települések polgármesterei –előre egyeztetett módon – határozzák meg, mely az
alábbiak szerint alakul:
Hétfő:

8.00-tól 11.00-ig

Bükkszék

Kedd:

12.00-től 14.00-ig

Terpes

Szerda:

14.00-től 16.00-ig
13.00-tól 16.00-ig

Szajla (Alkotmány u 8.)
Bükkszék

8.00-tól 10.00-ig

Szajla (Táncsics M. út 25.)

11.00-től 13.00-ig

Bükkszék

8.00-tól 11.00-ig

Bükkszék

Csütörtök:
Péntek:

Iskolaorvosi rendelési idő:
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda:

hétfő: 11.00-től 12.00-ig

Szajlai Napköziotthonos Óvoda

kedd: 13.00-tól 14.00-ig

9. Felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalkozó Háziorvos heti 40 órában köteles az
Önkormányzatok rendelkezésére állni, mely munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig
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terjedő időtartamot foglalja magában. Ezen 40 órás rendelkezésre állási időből a vállalkozó
háziorvos köteles a rendelési időt megtartani a fentebb rögzítettek szerint. Az ügyeleti
szolgálatot a Pétervásárai Központi Ügyeleti Társulás látja el, melynek Önkormányzatok
mindegyike tagja. Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon délután 16 órától másnap reggel 8
óráig, hétvégén és ünnepnapokon egész nap látja el tevékenységét Az ügyelet helye:
Pétervására, Szabadság tér 28. A háziorvos köteles az ügyeleti szolgálat munkájában részt
venni. A rendelési idő módosításához valamennyi önkormányzat egybehangzó testületi
határozata szükséges. A háziorvosi rendelők használatáról mindhárom önkormányzattal
külön megállapodást köt a Vállalkozó háziorvos, mely jelen Vállalkozási szerződés 1.
számú mellékletét képezi.
10. Bükkszék Község Önkormányzata hozzájárul a bükkszéki rendelő heti egy alkalommal, két
óra időtartamban belgyógyászat-kardiológiai magánrendelésre történő használatához külön
megállapodásban rögzített feltételek szerint.
11. A háziorvos tervezett távolléte esetén – szabadság, továbbképzés, oktatás, nem tervezett
betegsége esetén – helyettesítéséről és annak díjazásáról maga köteles gondoskodni. A
helyettesítő orvos a működési engedélyben megjelölt orvos lehet. A helyettesítést csak
olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt feltételekkel rendelkezik.
12. A háziorvos a helyettesítést köteles a lakosság tudomására hozni. Hosszabb távollét esetén
annak megkezdése előtt 5 nappal köteles erről az önkormányzatot tájékoztatni. Az általános
orvosi ellátást - jelen szerződésben foglalt rendben,- helyettes orvossal kötött
megállapodással köteles biztosítani távolléte idején. Rendkívüli –pl. családi okok miatti –
szabadságát az érintett település polgármesterének jelzi.
13. A Megbízott vállalja, hogy az alapellátási kötelezettségén túl ellátja a bükkszéki és szajlai
óvodák iskola- és ifjúság egészségügyi feladatait az OEP által biztosított külön díjazás
ellenében.
14. A felek rögzítik, hogy a működtetés során a Vállalkozó Háziorvos az orvosi tevékenységgel
harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helyt állni.
A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy
éves összeget.
15. A vállalkozó háziorvos feladata a rendelő működtetése a mindenkori érvényes
jogszabályoknak megfelelően. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a vállalkozó háziorvos
által ellátott feladat finanszírozása a vállalkozó háziorvos és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala Heves Megyei Irodája
között létrejött külön szerződés alapján történik.
16. A Vállalkozó Háziorvos az Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott tárgyi feltételek
mellett önállóan és felelősséggel biztosítja a rendelők működését. A rendelkezésre bocsátás
feltételeit és módját, a rendelők fizikai működtetését e szerződés 1. számú mellékletében
foglalt kiegészítő megállapodások tartalmazzák. A Vállalkozó Háziorvos gondoskodik a
tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről, a tevékenységre jogosult
vállalkozóval kötött szerződés alapján. Az Önkormányzatok vállalják az orvosi rendelők
felújítási költségeinek viselését.
17. A Vállalkozó Háziorvos köteles a rendelőket rendeltetésszerűen használni, az épület állagát
megőrizni, berendezését, eszközeit a megfelelő gondossággal kezelni és óvni, a rendelőben
keletkezett meghibásodásokat az önkormányzat felé haladéktalanul jelezni.
18. A háziorvos az Önkormányzat által kért időpontokban – maximum önkormányzati
ciklusonként 2 alkalommal – tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a háziorvosi szolgálat
működéséről. A közbeeső időszakban a háziorvos és a polgármester rendszeres kapcsolatot
tart és egymást kölcsönösen tájékoztatják.
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19. A háziorvos tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartásokat vezeti,
továbbá felkérésre az ÁNTSZ és a megbízó önkormányzatok számára az orvosi titoktartást
nem sértő adatokat köteles szolgáltatni.
20. Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye, ha a vállalkozó a háziorvosi
tevékenységét jogszabályokban foglalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal megszegi (súlyos szerződésszegés). A települési önkormányzat a feladatellátási szerződést – indoklással, írásban - felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban és jelen
megállapodásban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.
A letelepedési pályázat során elnyerhető támogatás visszafizetési kötelezettsége az
Önkormányzatok részéről történő felmondás fenti eseteiben nem terheli az
önkormányzatokat.
21. A felek jelen szerződést írásban, indoklással felmondhatják, melynek ideje 6 hónap.
22. A szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti a Polgári Törvénykönyv irányadó
szabályai szerint. A feladat-ellátási szerződés módosításáról az önkormányzatok a –
bármelyik féltől származó - erre irányuló kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon
belül döntenek. A módosítás jóváhagyásához az önkormányzatok képviselő-testületeinek
külön-külön minősített többséggel hozott, egybehangzó döntése szükséges. A szerződés
módosítását írásba kell foglalni.
23. A praxis működését érintő lakossági panaszt az Önkormányzatok jelzése alapján a
háziorvos 15 napon belül köteles kivizsgálni és arról az Önkormányzatok felé írásos választ
adni.
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a polgári törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak. Jogvita esetén a felek az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékességét kötik ki.
25. Jelen szerződés –a 8. pont kivételével- 2014. december 1. napjával lép hatályba, ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a felek között a háziorvosi feladat helyettesítéssel történő
ellátására 2013. április 1. napjával létrejött megbízási szerződés.
26. A felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Vállalkozó Háziorvos jelen feladat-ellátási
szerződés 8. pontjában rögzített rendelési ideje azon a napon lép hatályba, amikor
megszűnik a Vállalkozó Háziorvos felmondási idő miatti rendelési kötelezettsége az előző
praxisában.
27. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje a feladat-ellátási szerződés 8. pontjának
hatályba lépéséig: az önkormányzatok által bérleti díj mentesen használatba adott
Bükkszék, Dobó I. u. 1., Szajla. Táncsics M. u. 25., Szajla Alkotmány u. 8., és Terpes,
Május 1. u. 1. szám alatt lévő háziorvosi rendelők. A vállalkozó háziorvos rendelési idejét a
jogszabály keretei között az ÁNTSZ területi illetékes hatósága és a települések
polgármesterei –előre egyeztetett módon – határozzák meg, mely az alábbiak szerint alakul:
Hétfő:

8.00-tól 11.00-ig

Bükkszék

Kedd:

13.00-tól 15.00-ig

Terpes

15.00-től 16.00-ig

Szajla (Alkotmány u. 8.)

Szerda:

13.00-tól 16.00-ig

Bükkszék

Csütörtök:

8.00-tól 11.00-ig

Szajla (Táncsics M. út 25.)
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Péntek:

10.00-től 12.00-ig

Bükkszék

28. A szerződést a felek, mint akaratukkal egyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták.
29. A szerződés érvényességéhez a körzethez tartozó Önkormányzatok jóváhagyó döntése
szükséges.
2014. ……….
………………………………………….
Bükkszék Község polgármestere
………………………………………….
Terpes Község Polgármestere

…………………………………..
Szajla Község Polgármestere

…………………………………..
dr. Shakarneh Subhi a
Surman-Sakarne Kft ügyvezetője
1. számú kiegészítő melléklet a háziorvosi feladat-ellátási szerződéshez

MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött Bükkszék Község Önkormányzata (3335, Bükkszék, Dobó I. u. 1. adószám:
15378015-2-10) képviseli Zagyva Ferencné polgármester,
másrészről a
Surman-Sakarne Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23., cégjegyzékszám: 13-09119161, nyilvántartó bíróság: Budapesti Bíróság cégbírósága) ügyvezetője Dr. Shakarneh Subhi
(továbbiakban Vállalkozó Háziorvos) között a Bükkszék Dobó I. u. 1. szám alatt lévő háziorvosi
rendelő használati jogáról és feltételeiről:
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2014. december 1-jétől biztosítja Vállalkozó Háziorvos
részére a Bükkszék Dobó I. u. 1. szám alatt kialakított orvosi rendelőt térítésmentes
használatra. A térítésmentes használat fejében a vállalkozó háziorvos napi 8 órán túl készenléti időben - végzett munkáért külön térítési díjat nem kér.
2. A felek tudomásul veszik, hogy az orvosi rendelő egy épületben van a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatal kirendeltsége (önkormányzat) és a védőnői tanácsadó szolgáltató
egységekkel, így ezek közüzemi díjait e megállapodás szerint, a 106/2009. (04.27.) testületi
határozat alapján terhelik az egységeket:
a) A gázfogyasztást az épület alsó szintjének –külön mérőórával rendelkezőnégyzetméter arányos használata alapján a háziorvosi rendelőt 60%-ban terheli,
b) A víz és szennyvízköltségek 40%-a a háziorvost terheli. A háziorvos saját költségén
felszereltethet almérőt, mely hitelesítése után a fogyasztást a mért érték alapján
fizeti.
c) A villamos energia tekintetében a rendelő épülete külön mérőórával rendelkezik
(gyári azonosító száma: 9933124853).
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d) Az önkormányzat a rendelő 2. pont a-c) alpontokban rögzített költségeinek fedezetét
(áram, fűtés, víz- és szennyvíz) a 2015. évtől kezdődően részben vagy egészben
saját költségvetése terhére biztosítja. A hozzájárulás mértékét évente, az
Önkormányzat tárgyévi költségvetésének tárgyalásakor rögzítik, a háziorvosi
körzethez tartozó települések önkormányzataival azonos %-os mértékben.
e) Az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező orvosi rendelőben önálló TCom telefon fővonallal rendelkezik, melynek kapcsolási száma: 36/361-135. Az
Önkormányzat 2014. december 1. napjától a háziorvosi feladat ellátására kötött
megállapodás fennállásáig ezen telefon fővonal használatát biztosítja a Vállalkozó
Háziorvos részére. Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben lehetőség van rá,
úgy a fővonal tulajdonjoga továbbiakban is az önkormányzaté marad, de annak
fizetőjeként a vállalkozó háziorvost jelentik be. Amennyiben esetlegesen a telefon
fővonal tulajdonjogát is át kell íratni a vállalkozó háziorvosra, úgy ahhoz az
önkormányzat a háziorvosi feladatra kötött szerződés hatálya alatt hozzájárul, azzal,
hogy a fővonal tulajdonjogát a vállalkozó háziorvos a hivatkozott feladat-ellátási
szerződés bármely okból történő megszűnését követően köteles az önkormányzatra
visszaíratni. A telefon fővonal átíratásának költsége a vállalkozó háziorvost terheli.
f) Az Internet szolgáltatás a vállalkozó háziorvos nevén van, annak számláját
közvetlenül Ő rendezi.
3. Az orvosi rendelőt az önkormányzat, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának
minimumfeltételeiről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott tárgyi feltételek, a háziorvosi rendelőkre meghatározott helyiségek, és
felszerelések biztosításával adja át. A szerződés megkötésekor érvényes leltár szerinti
felszerelését az önkormányzat a háziorvos rendelkezésére térítésmentesen bocsátja, a
hiányzó gépeket, műszereket és egyéb eszközöket – melyek a minimumfelszereltséghez
szükségesek (Rendelet 2. számú melléklete) - a háziorvos saját költségén biztosítja. Az
önkormányzat biztosítja a leltár szerint átadott tárgyi és fogyóeszközök karbantartását, és
szüksége esetén cseréjét.
4. A háziorvos maga gondoskodik a nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek,
gyógyszerek, vegyszerek, informatikai eszközök beszerzéséről, és a rendelő napi
takaríttatásáról.
5. A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartja és betartatja, a
munkavédelmi előírások tekintetében (munkavédelmi oktatás, szabályzat stb.) az általa
alkalmazott vagy megbízott dolgozókért felel. A rendelő tűzvédelmi szabályzata az
önkormányzat tűzvédelmi szabályzata tartalmazza, az önkormányzat gondoskodik az éves
tűzvédelmi felülvizsgálatról. Ennek biztosítása érdekében a vállalkozó háziorvos a rendelő
1 db kulcsát az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
6. Felek úgy állapodnak meg, hogy az önkormányzat, mint a rendelő tulajdonosa biztosítja a
háziorvosi feladat ellátására kötött szerződés hatályban léte alatt a rendelő rendeltetésszerű
használatra történő alkalmasságának biztosítását, így tetőszerkezet, külső homlokzat,
nyílászárók, karbantartását, állagmegóvását, valamint víz, szennyvízhálózat, és elektromos
hálózat zavartalan működését. Ugyanakkor a vállalkozó háziorvost terheli az ingatlan nem
rendeltetésszerű használatából keletkező felújítási, és pótlási munkák költsége.
7. A háziorvos köteles az önkormányzat felé szóban vagy írásban jelezni, ha a használatra
átadott épület, vagy eszközök használtra alkalmatlanná váltak, vagy javításra,
karbantartásra, cserére szorulnak. Az önkormányzat a hiba kijavításáról, karbantartás
elvégzéséről azonnal, de a hiba természetétől és javításának költségétől függően lehetőleg
egy hónapon belül - a háziorvossal egyeztetve a munkák ütemezését – intézkedik.
8. Az Önkormányzatot terheli a tulajdonában, lévő épület vagyonbiztosításának megkötése és
a biztosítási díj viselése. A Vállalkozó háziorvost terheli a rendelőben lévő, a minimum
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feltételekben előírt felszerelésre vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése és a biztosítási díj
viselése.
9. A rendelő használatára a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik
könyv, harmadik rész, XVII. Cím XLIV. fejezetében foglalt, a bérleti szerződésekre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Jelen kiegészítő melléklet a főmegállapodással együtt érvényes, felmondására az abban foglaltak
irányadók, és a feladat-ellátási megállapodás érvényességnek megszűnésével hatályát veszti.
2014.
…………………………………………….
Dr. Shakarneh Subhi
mint a Surman-Sakarne Kft. ügyvezetője
(vállalkozó háziorvos)

…………………………………………….
Zagyva Ferencné
Bükkszék Községi Önkormányzat
polgármestere

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
204/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki –Bükkszék-SzajlaTerpes települések háziorvosi körzetét egybefoglaló- vegyes háziorvosi körzetre vonatkozó
praxisjog átengedésével a Surman-Sakarne Kft-vel (2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23.,
képviseli: dr. Shakarneh Subhi) háziorvosi feladat-ellátási szerződést köt határozatlan időre,
de minimum 5 év feladat-ellátási kötelezettséggel.
2. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bükkszéki háziorvosi rendelő
használatára, működtetésére vonatkozóan kiegészítő megállapodást köt a Surman-Sakarne
Kft-vel (2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23., képviseli: dr. Shakarneh Subhi). A kiegészítő
megállapodás a háziorvosi feladat-ellátási szerződés mellékletét képezi.
3. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testület a háziorvosi feladat-ellátási szerződést
és annak kiegészítő a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a háziorvosi feladat-ellátási szerződés és a háziorvosi rendelők használatára
vonatkozó megállapodás aláírására.
melléklet a 204/2014. (XII.9.) önkormányzati határozathoz

Feladat-ellátási szerződés
Háziorvosi feladat ellátására
Mely létrejött egyrészről
Bükkszék Község Önkormányzata (3335, Bükkszék, Dobó I. u. 1. adószám: 15378015-2-10), mint
gesztor képviseli: Zagyva Ferencné polgármester,

17

Szajla Község Önkormányzata (3334 Szajla, Kertész u. 2. adószáma: 15729514-1-10) képviseli
Vincze Imréné polgármester,
Terpes Község Önkormányzata (3333 Terpes, Május 1. u. 1., adószáma: 15379267-1-10)
képviseli: Zvaráné Béres Mária polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzatok)
másrészről
Surman-Sakarne Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23. cégjegyzékszám: 13-09119161, nyilvántartó bíróság: Budapesti Bíróság cégbírósága adószáma: 14264036-2-13)
ügyvezetője dr. Shakarneh Subhi, (továbbiakban: Vállalkozó Háziorvos).
között a Bükkszék, Szajla, Terpes községekben vegyes háziorvosi körzeti feladatok területi ellátási
kötelezettséggel vállalkozás formában történő ellátására az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződő felek megállapodnak arról, hogy a Vállalkozó Háziorvos ellátja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelező önkormányzati feladatok közül az egészségügyi alapellátás köréből a vegyes háziorvosi
alapellátás, a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben rögzítetteknek megfelelő háziorvosi tevékenységet, valamint az iskola- és ifjúság
egészségügyi feladatokat, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben is meghatározottak
szerint, 2014. december 1. napjától kezdődően. A háziorvosi körzet kódja: 100090059.
2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Háziorvos jelen szerződésben rögzített önálló orvosi feladatait
– tervezett és rendkívüli távollét miatti helyettesítést kivéve – dr. Shakarneh Subhi (orvosi
működési nyilvántartási száma: 61988, szül. hely, idő: Nahalin, 1974. 12. 10., adóazonosító:
8394244904) 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23. szám alatti lakos személyes közreműködésével
látja el.
3. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Háziorvos önálló orvosi feladatait a területileg egy körzetbe
tartozó Bükkszék, Szajla, Terpes községek háziorvosi körzetében látja el (praxisjoggal érintett
körzet). Az Önkormányzatok egyetértenek, hogy a körzet székhelye Bükkszék. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár illetékes szervével a Finanszírozási szerződést a Vállalkozó Háziorvos
köti meg.
4. A szerződő felek a vállalkozási szerződést határozatlan időre, de minimum 5 évre kötik.
5. A felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi körzet asszisztense, Huszár Róbertné a
Vállalkozó Háziorvos által kerül foglalkoztatásra a szerződés aláírásakor, a továbbiakban a
Vállalkozó Háziorvos kompetenciájába tartozik az asszisztens foglalkoztatása a körzetben.
6. A Vállalkozó Háziorvos a köteles elvégezni a mindenkor érvényes jogszabályok alapján rá
háruló feladatokat, ezek különösen:
a) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos személyes és
folyamatos orvosi ellátást nyújt a rendelési időben az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A
háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre
programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését,
gondozását és ellátását.
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b) A háziorvos köteles ellátni továbbá a hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító
vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
c) A háziorvos vállalja, hogy területi ellátási kötelezettségén túl sürgősségi esetben ellátja
azon személyek alapellátását, akik biztosítási kártyájukat nem részére adták le.
d) A háziorvos az állampolgárok gyógyító-megelőző alapellátás keretében az egészséges
lakosság részére tanácsadást tart.
e) A háziorvos feladata a rendszeres szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelésre utalása,
egészségügyi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre utalása. E feladatait a háziorvosi
rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában végzi.
f) A háziorvos feladata a terhesek gyógyító-megelőző alapellátása, tanácsadás tartása, az
egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel.
g) A háziorvos rendelési idejében köteles a feladatkörébe utalt orvos szakértői tevékenységet
elvégezni. Ennek keretében –díj ellenében –köteles látleletet kiadni, véralkohol vizsgálatot,
gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálatot, lőfegyver tartásához szükséges orvosi
vizsgálatot, mozgáskorlátozotti vizsgálatot elvégezni, szakvéleményt kiadni.
h) A háziorvos a rendelkezésre állási idejében szükség esetén otthonukban keresi fel az erre
rászoruló betegeket.
i) A háziorvos a gyermekorvosi ellátás keretében elvégzi:
-

-

a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást
is,
az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása a védőnő jelzése alapján,
a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap
kiállítása.
A terhesek és gyermekek egészségügyi ellátását az Önkormányzat által fenntartott
védőnői szolgálat védőnőjével szakmailag együttműködve végzi.
Feladata az ellátási körébe tartozó gyermekekkel kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi tevékenység ellátása,
Részt vesz az egészségnevelésben, egészségügyi felvilágosításban

j) A háziorvos az egészségügyi, járványügyi feladatai keretében végzi:
-

védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,
fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenységet,
kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,
ételmérgezések esetén szükséges teendőket.
A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi
hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti a Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét (a
továbbiakban: ÁNTSZ).

k) A háziorvos köteles ellátni a halottvizsgálattal kapcsolatos feladatokat.
7. A háziorvos hetente két alkalommal tanácsadást tart kismamák számára a védőnő
közreműködésével.
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8. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje: az önkormányzatok által bérleti díj
mentesen használatba adott Bükkszék, Dobó I. u. 1., Szajla. Táncsics M. u. 25., Szajla
Alkotmány u. 8., és Terpes, Május 1. u. 1. szám alatt lévő háziorvosi rendelők. A vállalkozó
háziorvos rendelési idejét a jogszabály keretei között az ÁNTSZ területi illetékes hatósága és a
települések polgármesterei –előre egyeztetett módon – határozzák meg, mely az alábbiak
szerint alakul:
Hétfő:

8.00-tól 11.00-ig

Bükkszék

Kedd:

12.00-től 14.00-ig

Terpes

Szerda:

14.00-től 16.00-ig
13.00-tól 16.00-ig

Szajla (Alkotmány u 8.)
Bükkszék

8.00-tól 10.00-ig

Szajla (Táncsics M. út 25.)

11.00-től 13.00-ig

Bükkszék

8.00-tól 11.00-ig

Bükkszék

Csütörtök:
Péntek:

Iskolaorvosi rendelési idő:
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda:

hétfő: 11.00-től 12.00-ig

Szajlai Napköziotthonos Óvoda

kedd: 13.00-tól 14.00-ig

10. Felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalkozó Háziorvos heti 40 órában köteles az
Önkormányzatok rendelkezésére állni, mely munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig
terjedő időtartamot foglalja magában. Ezen 40 órás rendelkezésre állási időből a vállalkozó
háziorvos köteles a rendelési időt megtartani a fentebb rögzítettek szerint. Az ügyeleti
szolgálatot a Pétervásárai Központi Ügyeleti Társulás látja el, melynek Önkormányzatok
mindegyike tagja. Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon délután 16 órától másnap reggel 8
óráig, hétvégén és ünnepnapokon egész nap látja el tevékenységét Az ügyelet helye:
Pétervására, Szabadság tér 28. A háziorvos köteles az ügyeleti szolgálat munkájában részt
venni. A rendelési idő módosításához valamennyi önkormányzat egybehangzó testületi
határozata szükséges. A háziorvosi rendelők használatáról mindhárom önkormányzattal
külön megállapodást köt a Vállalkozó háziorvos, mely jelen Vállalkozási szerződés 1.
számú mellékletét képezi.
11. Bükkszék Község Önkormányzata hozzájárul a bükkszéki rendelő heti egy alkalommal, két
óra időtartamban belgyógyászat-kardiológiai magánrendelésre történő használatához külön
megállapodásban rögzített feltételek szerint.
12. A háziorvos tervezett távolléte esetén – szabadság, továbbképzés, oktatás, nem tervezett
betegsége esetén – helyettesítéséről és annak díjazásáról maga köteles gondoskodni. A
helyettesítő orvos a működési engedélyben megjelölt orvos lehet. A helyettesítést csak
olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt feltételekkel rendelkezik.
13. A háziorvos a helyettesítést köteles a lakosság tudomására hozni. Hosszabb távollét esetén
annak megkezdése előtt 5 nappal köteles erről az önkormányzatot tájékoztatni. Az általános
orvosi ellátást - jelen szerződésben foglalt rendben,- helyettes orvossal kötött
megállapodással köteles biztosítani távolléte idején. Rendkívüli –pl. családi okok miatti –
szabadságát az érintett település polgármesterének jelzi.
14. A Megbízott vállalja, hogy az alapellátási kötelezettségén túl ellátja a bükkszéki és szajlai
óvodák iskola- és ifjúság egészségügyi feladatait az OEP által biztosított külön díjazás
ellenében.
15. A felek rögzítik, hogy a működtetés során a Vállalkozó Háziorvos az orvosi tevékenységgel
harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helyt állni.
A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál
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figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy
éves összeget.
16. A vállalkozó háziorvos feladata a rendelő működtetése a mindenkori érvényes
jogszabályoknak megfelelően. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a vállalkozó háziorvos
által ellátott feladat finanszírozása a vállalkozó háziorvos és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala Heves Megyei Irodája
között létrejött külön szerződés alapján történik.
17. A Vállalkozó Háziorvos az Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott tárgyi feltételek
mellett önállóan és felelősséggel biztosítja a rendelők működését. A rendelkezésre bocsátás
feltételeit és módját, a rendelők fizikai működtetését e szerződés 1. számú mellékletében
foglalt kiegészítő megállapodások tartalmazzák. A Vállalkozó Háziorvos gondoskodik a
tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről, a tevékenységre jogosult
vállalkozóval kötött szerződés alapján. Az Önkormányzatok vállalják az orvosi rendelők
felújítási költségeinek viselését.
18. A Vállalkozó Háziorvos köteles a rendelőket rendeltetésszerűen használni, az épület állagát
megőrizni, berendezését, eszközeit a megfelelő gondossággal kezelni és óvni, a rendelőben
keletkezett meghibásodásokat az önkormányzat felé haladéktalanul jelezni.
19. A háziorvos az Önkormányzat által kért időpontokban – maximum önkormányzati
ciklusonként 2 alkalommal – tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a háziorvosi szolgálat
működéséről. A közbeeső időszakban a háziorvos és a polgármester rendszeres kapcsolatot
tart és egymást kölcsönösen tájékoztatják.
20. A háziorvos tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartásokat vezeti,
továbbá felkérésre az ÁNTSZ és a megbízó önkormányzatok számára az orvosi titoktartást
nem sértő adatokat köteles szolgáltatni.
21. Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye, ha a vállalkozó a háziorvosi
tevékenységét jogszabályokban foglalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal megszegi (súlyos szerződésszegés). A települési önkormányzat a feladatellátási szerződést – indoklással, írásban - felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban és jelen
megállapodásban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.
A letelepedési pályázat során elnyerhető támogatás visszafizetési kötelezettsége az
Önkormányzatok részéről történő felmondás fenti eseteiben nem terheli az
önkormányzatokat.
22. A felek jelen szerződést írásban, indoklással felmondhatják, melynek ideje 6 hónap.
23. A szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti a Polgári Törvénykönyv irányadó
szabályai szerint. A feladat-ellátási szerződés módosításáról az önkormányzatok a –
bármelyik féltől származó - erre irányuló kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon
belül döntenek. A módosítás jóváhagyásához az önkormányzatok képviselő-testületeinek
külön-külön minősített többséggel hozott, egybehangzó döntése szükséges. A szerződés
módosítását írásba kell foglalni.
24. A praxis működését érintő lakossági panaszt az Önkormányzatok jelzése alapján a
háziorvos 15 napon belül köteles kivizsgálni és arról az Önkormányzatok felé írásos választ
adni.
25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a polgári törvénykönyv rendelkezései az
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irányadóak. Jogvita esetén a felek az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékességét kötik ki.
26. Jelen szerződés –a 8. pont kivételével- 2014. december 1. napjával lép hatályba, ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a felek között a háziorvosi feladat helyettesítéssel történő
ellátására 2013. április 1. napjával létrejött megbízási szerződés.
27. A felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Vállalkozó Háziorvos jelen feladat-ellátási
szerződés 8. pontjában rögzített rendelési ideje azon a napon lép hatályba, amikor
megszűnik a Vállalkozó Háziorvos felmondási idő miatti rendelési kötelezettsége az előző
praxisában.
28. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje a feladat-ellátási szerződés 8. pontjának
hatályba lépéséig: az önkormányzatok által bérleti díj mentesen használatba adott
Bükkszék, Dobó I. u. 1., Szajla. Táncsics M. u. 25., Szajla Alkotmány u. 8., és Terpes,
Május 1. u. 1. szám alatt lévő háziorvosi rendelők. A vállalkozó háziorvos rendelési idejét a
jogszabály keretei között az ÁNTSZ területi illetékes hatósága és a települések
polgármesterei –előre egyeztetett módon – határozzák meg, mely az alábbiak szerint alakul:
Hétfő:

8.00-tól 11.00-ig

Bükkszék

Kedd:

13.00-tól 15.00-ig

Terpes

15.00-től 16.00-ig

Szajla (Alkotmány u. 8.)

Szerda:

13.00-tól 16.00-ig

Bükkszék

Csütörtök:

8.00-tól 11.00-ig

Szajla (Táncsics M. út 25.)

Péntek:

10.00-től 12.00-ig

Bükkszék

29. A szerződést a felek, mint akaratukkal egyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták.
30. A szerződés érvényességéhez a körzethez tartozó Önkormányzatok jóváhagyó döntése
szükséges.
2014. ……….
………………………………………….
Bükkszék Község polgármestere
………………………………………….
Terpes Község Polgármestere

…………………………………..
Szajla Község Polgármestere

…………………………………..
dr. Shakarneh Subhi a
Surman-Sakarne Kft ügyvezetője
1. számú kiegészítő melléklet a háziorvosi feladat-ellátási szerződéshez

MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött Bükkszék Község Önkormányzata (3335, Bükkszék, Dobó I. u. 1. adószám:
15378015-2-10) képviseli Zagyva Ferencné polgármester,
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másrészről a Surman-Sakarne Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23.,
cégjegyzékszám: 13-09-119161, nyilvántartó bíróság: Budapesti Bíróság cégbírósága) ügyvezetője
Dr. Shakarneh Subhi (továbbiakban Vállalkozó Háziorvos) között a Bükkszék Dobó I. u. 1. szám
alatt lévő háziorvosi rendelő használati jogáról és feltételeiről:
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2014. december 1-jétől biztosítja Vállalkozó Háziorvos
részére a Bükkszék Dobó I. u. 1. szám alatt kialakított orvosi rendelőt térítésmentes használatra.
A térítésmentes használat fejében a vállalkozó háziorvos napi 8 órán túl -készenléti időben végzett munkáért külön térítési díjat nem kér.
2. A felek tudomásul veszik, hogy az orvosi rendelő egy épületben van a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatal kirendeltsége (önkormányzat) és a védőnői tanácsadó szolgáltató
egységekkel, így ezek közüzemi díjait e megállapodás szerint, a 106/2009. (04.27.) testületi
határozat alapján terhelik az egységeket:
a) A gázfogyasztást az épület alsó szintjének –külön mérőórával rendelkezőnégyzetméter arányos használata alapján a háziorvosi rendelőt 60%-ban terheli,
b) A víz és szennyvízköltségek 40%-a a háziorvost terheli. A háziorvos saját költségén
felszereltethet almérőt, mely hitelesítése után a fogyasztást a mért érték alapján
fizeti.
c) A villamos energia tekintetében a rendelő épülete külön mérőórával rendelkezik
(gyári azonosító száma: 9933124853).
d) Az önkormányzat a rendelő 2. pont a-c) alpontokban rögzített költségeinek fedezetét
(áram, fűtés, víz- és szennyvíz) a 2015. évtől kezdődően részben vagy egészben
saját költségvetése terhére biztosítja. A hozzájárulás mértékét évente, az
Önkormányzat tárgyévi költségvetésének tárgyalásakor rögzítik, a háziorvosi
körzethez tartozó települések önkormányzataival azonos %-os mértékben.
e) Az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező orvosi rendelőben önálló TCom telefon fővonallal rendelkezik, melynek kapcsolási száma: 36/361-135. Az
Önkormányzat 2014. december 1. napjától a háziorvosi feladat ellátására kötött
megállapodás fennállásáig ezen telefon fővonal használatát biztosítja a Vállalkozó
Háziorvos részére. Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben lehetőség van rá,
úgy a fővonal tulajdonjoga továbbiakban is az önkormányzaté marad, de annak
fizetőjeként a vállalkozó háziorvost jelentik be. Amennyiben esetlegesen a telefon
fővonal tulajdonjogát is át kell íratni a vállalkozó háziorvosra, úgy ahhoz az
önkormányzat a háziorvosi feladatra kötött szerződés hatálya alatt hozzájárul, azzal,
hogy a fővonal tulajdonjogát a vállalkozó háziorvos a hivatkozott feladat-ellátási
szerződés bármely okból történő megszűnését követően köteles az önkormányzatra
visszaíratni. A telefon fővonal átíratásának költsége a vállalkozó háziorvost terheli.
f) Az Internet szolgáltatás a vállalkozó háziorvos nevén van, annak számláját
közvetlenül Ő rendezi.
3. Az orvosi rendelőt az önkormányzat, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának
minimumfeltételeiről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott tárgyi feltételek, a háziorvosi rendelőkre meghatározott helyiségek, és
felszerelések biztosításával adja át. A szerződés megkötésekor érvényes leltár szerinti
felszerelését az önkormányzat a háziorvos rendelkezésére térítésmentesen bocsátja, a
hiányzó gépeket, műszereket és egyéb eszközöket – melyek a minimumfelszereltséghez
szükségesek (Rendelet 2. számú melléklete) - a háziorvos saját költségén biztosítja. Az
önkormányzat biztosítja a leltár szerint átadott tárgyi és fogyóeszközök karbantartását, és
szüksége esetén cseréjét.
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4. A háziorvos maga gondoskodik a nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek,
gyógyszerek, vegyszerek, informatikai eszközök beszerzéséről, és a rendelő napi
takaríttatásáról.
5. A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartja és betartatja, a
munkavédelmi előírások tekintetében (munkavédelmi oktatás, szabályzat stb.) az általa
alkalmazott vagy megbízott dolgozókért felel. A rendelő tűzvédelmi szabályzata az
önkormányzat tűzvédelmi szabályzata tartalmazza, az önkormányzat gondoskodik az éves
tűzvédelmi felülvizsgálatról. Ennek biztosítása érdekében a vállalkozó háziorvos a rendelő
1 db kulcsát az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
6. Felek úgy állapodnak meg, hogy az önkormányzat, mint a rendelő tulajdonosa biztosítja a
háziorvosi feladat ellátására kötött szerződés hatályban léte alatt a rendelő rendeltetésszerű
használatra történő alkalmasságának biztosítását, így tetőszerkezet, külső homlokzat,
nyílászárók, karbantartását, állagmegóvását, valamint víz, szennyvízhálózat, és elektromos
hálózat zavartalan működését. Ugyanakkor a vállalkozó háziorvost terheli az ingatlan nem
rendeltetésszerű használatából keletkező felújítási, és pótlási munkák költsége.
7. A háziorvos köteles az önkormányzat felé szóban vagy írásban jelezni, ha a használatra
átadott épület, vagy eszközök használtra alkalmatlanná váltak, vagy javításra,
karbantartásra, cserére szorulnak. Az önkormányzat a hiba kijavításáról, karbantartás
elvégzéséről azonnal, de a hiba természetétől és javításának költségétől függően lehetőleg
egy hónapon belül - a háziorvossal egyeztetve a munkák ütemezését – intézkedik.
8. Az Önkormányzatot terheli a tulajdonában, lévő épület vagyonbiztosításának megkötése és
a biztosítási díj viselése. A Vállalkozó háziorvost terheli a rendelőben lévő, a minimum
feltételekben előírt felszerelésre vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése és a biztosítási díj
viselése.
9. A rendelő használatára a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik
könyv, harmadik rész, XVII. Cím XLIV. fejezetében foglalt, a bérleti szerződésekre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Jelen kiegészítő melléklet a főmegállapodással együtt érvényes, felmondására az abban foglaltak
irányadók, és a feladat-ellátási megállapodás érvényességnek megszűnésével hatályát veszti.
2014.
…………………………………………….
Dr. Shakarneh Subhi
mint a Surman-Sakarne Kft. ügyvezetője
(vállalkozó háziorvos)

…………………………………………….
Zagyva Ferencné
Bükkszék Községi Önkormányzat
polgármestere

VIII. napirendi pont: A Pétervására és Körzete Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
finanszírozására vonatkozó ügyeletvezetői javaslat megvitatása
Zagyva Ferencné: A Központi Orvosi Ügyelet tájékoztatóját és javaslatát már tárgyaltuk a
kistérségi társulási ülésen és ott az a döntés született, hogy a költségvetés tárgyalása során
visszatérünk az emelésre. Csak tájékoztatni szerettelek volna benneteket erről.
Dr. Katona Miklósné: Ha Bükkszéknek 7 ezer forinttal többet kellene fizetni, azt bevállalhattuk
volna.
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IX. napirendi pont: Nagyné Kovács Tünde helyettes védőnő közalkalmazotti kinevezésének
meghosszabbítása
Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
205/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné Kovács Tünde körzeti védőnő
közalkalmazotti kinevezését 2015. december 31-ig meghosszabbítja. A védőnő kinevezése
egyebekben változatlan marad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős. polgármester

X. napirendi pont: Az Ifjúsági Tábor 2014. évi szezonjáról szóló beszámoló megvitatása
Bozó Lászlóné: Egy pár szóban szeretném kiegészíteni a beszámolómat. A szállásdíjnál kb. 4
millió Ft az eredmény, ebből még az én bérem és Bakos Imrének egy félhavi bére, ami lejön és az
áramszámla. De így is több mint 3 millió a nyereség. Jelenlegi adatok szerint úgy tűnik, az
étkezésen ebben az évben nincs eredmény. Fél hónappal korábban zárt az idén a konyha és ez is
sokat jelent a jelek szerint. A tábor állapota nagyon rossz. A múlt héten voltak szervezők megnézni
tábort, akik kiközvetítenék csoportoknak. Közölték, hogy még többet is kérhetnék, ha a zuhanyzók
jók lennének, de addig nem tudnak segíteni, míg ilyen állapotok uralkodnak. Kérem, hogy a
költségvetés tervezésekor fontolja meg a testület, hogy egy nagyobb összeget felújításra be kell
tervezni.
Kovács Dániel: Májusban csak 1-2 csoport van, akik osztálykiránduláson vannak. Ez nagyon
kevés. Hogyan próbálsz vendéget szerezni, mit csinálsz a holt időben?
Bozó Lászlóné: Főleg email-ben próbálom kiközvetíteni a tábort. Van, hogy visszajelzést sem
kapok. Hirdetve vagyunk 6-8 helyen. A régi ügyfeleket mindenképpen meg szoktam keresni, főleg
a nagy csoportokat. Az egyetemeket, főiskolákat interneten szoktam megkeresni.
Kovács Dániel: Valóban fel kellene újítani legalább egy részét a tábornak, hogy legalább 1-2
busznyi embert normális körülmények között tudjunk elszállásolni. Azt javaslom, hogy menjünk ki
és majd ott eldöntjük, hogy mit is csináljunk.
Kóti László: Nekem is az a véleményem, hogy úgy kellene felújítani, hogy kis csoportoknak
minőségi szállást tudnánk nyújtani. Menjünk ki és nézzük meg a tábort.
Bozó Lászlóné: Tiszakécskét meg kellene keresni, mert még neki van része a táborban. Ha lesz
lehetőség pályázat benyújtására, ne akkor kapkodjunk.
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Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Tábor 2014. évi működéséről
készült beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
206/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Tábor 2014. évi működéséről
készült beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

XI. napirendi pont: A Camping 2014. évi szezonjáról szóló beszámoló megvitatása
Péntek Zoltánné: Ebben az évben nagyon kevés volt a vendég, még a korábbi visszatérő vendégek
sem jöttek. A strandot drágállják, és azt kifogásolják, hogy miért nem a strand területén van a
kemping. Nagyobb reklámot kellene csinálni a kempingnek és be kellene szerintem lépni a
kempingek egyesületébe. Fedett részre, lócákra, asztalokra is nagy szükség lenne. Rendezvényeket
kellene csinálni. Ha pályáznánk ilyen rendezvényre, a Nemzeti Művelődési Intézet fizeti, csak meg
kell szervezni. Vissza kell szerezni a vendégeket.
Zagyva Ferencné: Sajnos mindenhol kevés a vendég, az embereknek nincs pénze. A fizetőképes
vendég pedig nem minket választ. Abban egyetértünk, hogy program kell.
Bozó Lászlóné: Kemping területén létre kellene hozni például élményparkot, ami jobban
odacsalogatja a vendégeket.
Kovács Dániel: Ez benne volt Koska Pali programjában is. Szerintem oda is menjünk ki és
meglátjuk a helyszínen, hogy mit tehetünk.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi volt ebben az évben a bevétel és kiadás?
Péntek Zoltánné: Így igaz, a bevétel 300 ezer forint körül volt.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék Camping 2014. évi
szezonális működéséről készült beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

S z a v a z á s
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A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
207/2014. (XII.9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék Camping 2014. évi
szezonális működéséről készült beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

XII. napirendi pont: A Camping és az Ifjúsági Tábor 2015. évi szállás- és szolgáltatás díjainak
meghatározása
Zagyva Ferencné: Azt javaslom, hogy se a kempingben, se a táborban ne emeljünk árat.
Bozó Lászlóné: Én is azt javaslom, hogy amíg fejlesztés nincs, ne legyen áremelés sem.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évre
változatlan összegben kell alkalmazni a Camping és az Ifjúsági Tábor szállás- és szolgáltatási
díjait.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
208/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évre
változatlan összegben kell alkalmazni a Camping és az Ifjúsági Tábor szállás- és szolgáltatási
díjait.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

XIII. napirendi pont: Bozó Lászlóné táborvezető munkaszerződésének meghosszabbítása
Zagyva Ferencné: Bozó Lászlóné munkaszerződése 2014. december 31-én lejár.
Dr. Katona Miklósné: A kiküldött anyagban megnevezett törvény, amire hivatkozik az előterjesztő,
2012. évben lépett életbe, tehát erről, hogy ebben az évben határozatlan idejűvé fog válni az Éva
szerződése, a jegyzőknek figyelmeztetni kellett volna. Meg kellett volna tennie a legutóbbi
meghosszabbításkor, vagy legkésőbb február végéig.
Panyik Anita: Mi történt volna, ha erről korábban kaptok tájékoztatást? A legutóbbi hosszabbítás
alkalmával kellett volna határozatlan idejűvé alakítani, és akkor nem jártok el szabálytalanul. A
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másik megoldás, hogy nem hosszabbítotok szerződést, és kerestek valakit, akivel újra el lehet
kezdeni az ötéves határozott idejű foglalkoztatást…
Dr. Katona Miklósné: Lehet, hogy semmi nem történt volna, de a jegyzőknek akkor is kötelessége
lett volna szólni. Nem voltunk ezzel tisztában, és azért vannak a jegyzők, hogy tájékoztassák a
képviselőket, mert később a testületet teszik felelőssé.
Zagyva Ferencné: Ez számomra is új dolog, én is csak most tudtam meg.
Panyik Anita: A hatályon kívül helyezett törvény szerint 3-szor lehetett meghosszabbítani a
szerződést, és már a legutóbbi módosítással is csak határozatlan időre lehetett volna. A jelenleg
hatályos törvény szerint 5 évben maximált a határozott idő, és a törvény megjelöli azokat a sajátos
munkaviszonyokat, amikor indokolt lehet a határozott idejű foglalkoztatás. A tartós
munkavégzéssel járó foglalkoztatás a főszabály szerint határozatlan idejű. Az Önkormányzat
szempontjából nem bír jelentőséggel, hogy határozott, vagy határozatlan idejű a szerződése,
pontosan abból adódóan, hogy nem volt huzamosabb idejű a foglalkoztatás, így nem jelent
többletterhet a határozatlan idő sem. Ha valakit el akarnak küldeni, el lehet, ilyen kevés folyamatos
munkaviszony mellett nincs érdemi végkielégítési vonzata.
Bozó Lászlóné: Én is tegnap tudtam meg. Azt szeretném még kihangsúlyozni, itt van a
munkaszerződésem, bárki megnézheti, hogy a munkabérem bruttó 150 ezer forint. Írhatnak a
szennylapok bármit.
Kóti László: Tavaly, amikor meg lett hosszabbítva Éva szerződése itt voltam. Szerintem nem
hozott rossz döntést a testület, egy újabb vezetővel nem tudom, mit nyernénk… A strandnál már
láthatjuk, hogy az állandó vezetőváltásnak óriási árát fizetjük. A körülményekhez képest sokat
kihoz a táborból.
Bozó Lászlóné: Bejelentem érintettségemet.
Zagyva Ferencné: Szavazzon a testület, hogy kizárjuk-e a szavazásból Bozó Lászlóné képviselőt
személyes érintettsége miatt. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Bozó Lászlóné
képviselőt a táborvezetői állás meghosszabbítása tárgyában a döntéshozatalból kizárja,
kézfelemeléssel jelezze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 nem
szavazattal a képviselő-testület elfogadta az alábbi határozatot.
209/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bozó Lászlóné
képviselőt a táborvezetői állás meghosszabbítás tárgyában a döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

az
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen, 1
nem és 1 tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
210/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bozó Lászlóné
táborvezető munkaszerződését 2015. január 1-jétől kezdődően határozatlan idejű munkaviszonyra
módosítja. A korábbi munkaszerződés tartalma egyebekben változatlan marad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

XIV. napirendi pont: KÖZVIL Zrt-vel kötött megállapodás módosítása.
Zagyva Ferencné: A KÖZVIL Zrt-vel kötendő megállapodás tervezetét kiküldtük, az előző évihez
képest csökken 16,07Ft/kW-ról 14,70 Ft/kW-ra. Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs,
szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a KÖZVIL Első Magyar
Közvilágítási Zrt-vel (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) a közvilágítás ellátására kötött
megállapodás módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
211/2014.(XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a KÖZVIL Első Magyar
Közvilágítási Zrt-vel (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) a közvilágítás ellátására kötött
megállapodás módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

XV. napirendi pont: Egyebek.
Közétkeztetés
Panyik Anita: Az elmúlt év decemberében a közbeszerzési törvény ide vonatkozó rendelkezései
miatt a határozatlan idejű szerződést határozott idejűre kellett módosítani, 2014. december 31-ig. A
közétkeztetésre vonatkozó szerződést ezért 2015. évre újra kell kötni. Tartalmát tekintve a 2014.
évihez képest más változás nincs.
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Dr. Katona Miklósné: A vendégebéd most mennyibe kerül? Azt látom, hogy 890 forintért vesszük,
és 790 forintért adjuk tovább.
Zagyva Ferencné: Ezt nem tudom, utána kell nézni. Ha több kérdés és hozzászólás nincs
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vállalkozási szerződést
köt a közétkeztetés ellátására a Bükkszék Termálstrand Kft-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv melléklete szerinti
vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
melléklet a …/2014.(...) testületi határozathoz
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről: Bükkszék Község Önkormányzata (Képviseli: Zagyva Ferencné.
polgármester), 3335 BÜKKSZÉK, Dobó út 1. Adószám:15378015-2-10, mint megrendelő –
továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről: Bükkszék Termálstrand Kft.(Képviseli: Kerécz Tamás ügyvezető) 3335 Bükkszék
Fürdő út 10., adószám: 13472292-2-10, mint vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – között a mai
napon a következő feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja
a) Bükkszék község szociálisan rászoruló lakosai részére napi egyszeri meleg ebéd étkeztetés
biztosítását,
b) Bükkszék község önkormányzat alkalmazottai – igény esetén vendég – napi egyszeri meleg
ebéd biztosítását.
c) Bükkszék község óvodájába járó gyermekek napi 3 étkezés biztosítását (tízórai ,ebéd,
uzsonna )

2.

A szerződés tartalma:

2.1 Megrendelő heti rendszerességgel – megelőző hét péntek 12.00 óráig – megrendeli írásban
Vállalkozótól a szállítandó mennyiséget. A megrendelés napi módosítási határideje: a teljesítést
megelőző nap 16 óra.
2.2 A Vállalkozó a tárgyheti étlapot megelőző hét csütörtök 12.00 óráig Megrendelőhöz eljuttatja.
2.3 Vállalkozó a megrendelt adagokat az étkeztetésben részesülőknek az alábbiak szerint adja át:
A megrendelt ételeket a telephelyén adja át (Bükkszék Fürdő út.10. önkiszolgáló étterem)
A szociális étkezésben részesülőknek a Vállalkozó ételszállító edényt biztosit. A kiszállítás a
Megrendelő feladata.
2.4 A Vállalkozó az adagok átvételét az igénybevevőkkel, illetőleg az átvevővel igazoltatja.
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2.5 A Vállalkozónak az étkeztetés szolgáltatása során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó
hatályos jogszabályokat. A szerződés megkötésekor különösen figyelembe veendő
jogszabályok jegyzéke a szerződés 1.sz. melléklete szerintiek.
2.6 Szolgáltató a nyersanyag és tápérték mennyiségek megállapításánál a vendéglátó-ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet mellékletében foglaltak szerinti anyaghányadot biztosítja.
3 Vállalkozói díj:
3.1 A Vállalkozó a tárgyhót követő hó 6. napjáig számlát bocsát ki a Megrendelőnek.
A számla melléklete az írásos megrendelő egy példánya és az átvétel igazolásának egy
példánya.
Megrendelő a számlát 8 banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 6280037611027652 számú számlájára.
3.2. Az étkeztetés díját a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
3.3. A 2. sz. melléklet szerinti díjak – vis maior kivételével – évente 2 alkalommal módosíthatók. A
Vállalkozó a módosítást a tervezett bevezetést megelőzően legalább 30 nappal köteles
kezdeményezni.
4. A szerződés tartama:
4.1 A szerződődést a felek 2015. 01.01.-12.31. közötti időtartamra kötik. A felek rögzítik, hogy a
Bükkszéki Ifjúsági Tábor nyitva tartása idején az 1. pont szerinti étkeztetési szolgáltatást a Tábor
konyhájából biztosítja az Önkormányzat. Az Önkormányzat a Tábor nyitása és zárása időpontjáról
értesíti a vállalkozót.
4.2 A szerződés azonnali hatállyal megszűnik:
• ha a vállalkozó elveszíti jogát a szolgáltatás nyújtására,
• ha nem tartja be a 2.5. pontban foglaltakat, ezért egyeztetésre kerül sor, és az 30
napon belül eredménytelen.
4.3. Felek a szerződést közös megegyezéssel, vagy rendes felmondás esetén 2 havi felmondási
idővel szüntethetik meg.
4.4 A Megrendelő ellenőriztetheti a kiszállított ételek minőségét, tápanyagtartalmát. Amennyiben
a Szolgáltató által ellátott élelmezésben a Megrendelő által tartós (legalább 1 hónapos)
minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget szakértővel
ellenőriztetni. Amennyiben a szakértői vélemény a minőségromlást megerősíti, úgy a
megrendelő jogosult 2 hónapos felmondási idővel felmondani a szerződést.
4.5 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul
értesítenie kell írásban (sürgős esetben telefonon) a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak
várható elhúzódásáról és okairól és haladéktalanul köteles pótolni az ellátást.
4.6 Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó jogszabályoknak szándékos, illetve neki
felróható módon való megsértése esetén (pl. minőségi kifogás, szállítási elmaradás), teljes
kárfelelősséggel tartozik Megrendelőnek, az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
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4.7 A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi
szabályok betartására és ellenőrizhetőségére. Ennek érdekében Megrendelő bármikor
jogosult ÁNTSZ útján ellenőrizni az ellátás körülményeit (tisztasági, közélelmezési
előírások betartását és a szállítást, stb.), a szolgáltatás minőségi és mennyiségi paramétereit.
Szolgáltató az ilyen ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és a szükséges
felvilágosításokat, mintákat az ellenőrzést végző személyek számára biztosítani.
4.8 A jelen szerződésben és mellékleteiben nem érintett és nem szabályozott kérdések tekintetében
a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést érintő vitás kérdéseket a felek
egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, a vita eldöntésére, kikötik hatáskörtől függően –az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.9 Felek esetleges vitáikat elsősorban egyeztetés keretében szándékoznak megoldani.
A jelen szerződés 4 számozott oldalból álló 4 darab eredeti példányát a felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés csak mellékleteivel érvényes.
Bükkszék, 2014. december
polgármester
Megrendelő

ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
2. sz. melléklet: A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai

A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
1. 62/2011.(VI.30.) VM. rendeletet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
2. 68/2007. (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
2. sz. melléklet
A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
2013.11.01-től visszavonásig
Ebéd
Igénybevevők

Eladási ár bruttó (Ft)

Alkalmazotti

611

Szociális ellátottak

701

óvodai étkezés

750

S z a v a z á s
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A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

212/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vállalkozási szerződést
köt a közétkeztetés ellátására a Bükkszék Termálstrand Kft-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv melléklete szerinti
vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

melléklet a 212/2014.(XII. 9.) testületi határozathoz
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről: Bükkszék Község Önkormányzata (Képviseli: Zagyva Ferencné.
polgármester), 3335 BÜKKSZÉK, Dobó út 1. Adószám:15378015-2-10, mint megrendelő –
továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről: Bükkszék Termálstrand Kft.(Képviseli: Kerécz Tamás ügyvezető) 3335 Bükkszék
Fürdő út 10., adószám: 13472292-2-10, mint vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – között a mai
napon a következő feltételekkel:
1. A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja
a) Bükkszék község szociálisan rászoruló lakosai részére napi egyszeri meleg ebéd étkeztetés
biztosítását,
b) Bükkszék község önkormányzat alkalmazottai – igény esetén vendég – napi egyszeri meleg
ebéd biztosítását.
c) Bükkszék község óvodájába járó gyermekek napi 3 étkezés biztosítását (tízórai, ebéd,
uzsonna)
2.A szerződés tartalma:
2.4 Megrendelő heti rendszerességgel – megelőző hét péntek 12.00 óráig – megrendeli írásban
Vállalkozótól a szállítandó mennyiséget. A megrendelés napi módosítási határideje: a teljesítést
megelőző nap 16 óra.
2.5 A Vállalkozó a tárgyheti étlapot megelőző hét csütörtök 12.00 óráig Megrendelőhöz eljuttatja.
2.6 Vállalkozó a megrendelt adagokat az étkeztetésben részesülőknek az alábbiak szerint adja át:
A megrendelt ételeket a telephelyén adja át (Bükkszék Fürdő út.10. önkiszolgáló étterem)
A szociális étkezésben részesülőknek a Vállalkozó ételszállító edényt biztosit. A kiszállítás a
Megrendelő feladata.
2.7 A Vállalkozó az adagok átvételét az igénybevevőkkel, illetőleg az átvevővel igazoltatja.
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2.8 A Vállalkozónak az étkeztetés szolgáltatása során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó
hatályos jogszabályokat. A szerződés megkötésekor különösen figyelembe veendő
jogszabályok jegyzéke a szerződés 1.sz. melléklete szerintiek.
2.9 Szolgáltató a nyersanyag és tápérték mennyiségek megállapításánál a vendéglátó-ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet mellékletében foglaltak szerinti anyaghányadot biztosítja.
3 Vállalkozói díj:
3.1 A Vállalkozó a tárgyhót követő hó 6. napjáig számlát bocsát ki a Megrendelőnek.
A számla melléklete az írásos megrendelő egy példánya és az átvétel igazolásának egy
példánya.
Megrendelő a számlát 8 banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 6280037611027652 számú számlájára.
3.2. Az étkeztetés díját a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
3.3. A 2. sz. melléklet szerinti díjak – vis maior kivételével – évente 2 alkalommal módosíthatók. A
Vállalkozó a módosítást a tervezett bevezetést megelőzően legalább 30 nappal köteles
kezdeményezni.
5. A szerződés tartama:
4.1 A szerződődést a felek 2015. 01.01.-12.31. közötti időtartamra kötik. A felek rögzítik, hogy a
Bükkszéki Ifjúsági Tábor nyitva tartása idején az 1. pont szerinti étkeztetési szolgáltatást a Tábor
konyhájából biztosítja az Önkormányzat. Az Önkormányzat a Tábor nyitása és zárása időpontjáról
értesíti a vállalkozót.
4.2 A szerződés azonnali hatállyal megszűnik:
• ha a vállalkozó elveszíti jogát a szolgáltatás nyújtására,
• ha nem tartja be a 2.5. pontban foglaltakat, ezért egyeztetésre kerül sor, és az 30
napon belül eredménytelen.
4.3. Felek a szerződést közös megegyezéssel, vagy rendes felmondás esetén 2 havi felmondási
idővel szüntethetik meg.
4.4 A Megrendelő ellenőriztetheti a kiszállított ételek minőségét, tápanyagtartalmát. Amennyiben
a Szolgáltató által ellátott élelmezésben a Megrendelő által tartós (legalább 1 hónapos)
minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget szakértővel
ellenőriztetni. Amennyiben a szakértői vélemény a minőségromlást megerősíti, úgy a
megrendelő jogosult 2 hónapos felmondási idővel felmondani a szerződést.
4.5 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul
értesítenie kell írásban (sürgős esetben telefonon) a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak
várható elhúzódásáról és okairól és haladéktalanul köteles pótolni az ellátást.
4.6 Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó jogszabályoknak szándékos, illetve neki
felróható módon való megsértése esetén (pl. minőségi kifogás, szállítási elmaradás), teljes
kárfelelősséggel tartozik Megrendelőnek, az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
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4.7 A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi
szabályok betartására és ellenőrizhetőségére. Ennek érdekében Megrendelő bármikor
jogosult ÁNTSZ útján ellenőrizni az ellátás körülményeit (tisztasági, közélelmezési
előírások betartását és a szállítást, stb.), a szolgáltatás minőségi és mennyiségi paramétereit.
Szolgáltató az ilyen ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és a szükséges
felvilágosításokat, mintákat az ellenőrzést végző személyek számára biztosítani.
4.8 A jelen szerződésben és mellékleteiben nem érintett és nem szabályozott kérdések tekintetében
a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést érintő vitás kérdéseket a felek
egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, a vita eldöntésére, kikötik hatáskörtől függően –az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.9 Felek esetleges vitáikat elsősorban egyeztetés keretében szándékoznak megoldani.
A jelen szerződés 4 számozott oldalból álló 4 darab eredeti példányát a felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés csak mellékleteivel érvényes.

Bükkszék, 2014. december
polgármester
Megrendelő

ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek:
1.sz. melléklet: A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
2.sz. melléklet: A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
1. 62/2011.(VI.30.) VM. rendeletet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
2. 68/2007. (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek
hatósági ellenőrzéséről
2. sz. melléklet
A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
2013.11.01-től visszavonásig
Ebéd
Igénybevevők

Eladási ár bruttó (Ft)

Alkalmazotti

611

Szociális ellátottak

701

óvodai étkezés

750

2015. évi belső ellenőrzési terv
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Panyik Anita: A 2015. évi ellenőrzési terv ugyanazt az ellenőrzést tartalmazza, amelyet a 2014. évi
terv módosítása. Most kezdi a belső ellenőr az ellenőrzést az Állami Számvevőszék kérésére, ami
áthúzódik januárra. Ezt az ellenőrzési tervet jóvá kell hagyni a testületnek.
Dr. Katona Miklósné: Meddig kellett a tervre javaslatot tenni és miért nem kérdezték meg a
testületet?
Panyik Anita: November elejéig tehettek javaslatot a települések jegyzői. A belső ellenőrnek 20
települése van, köztük több olyan, ahol 4-5 költségvetési szerv is van még, tehát nincs ideje még
több ellenőrzésre. Ha a testület szeretne javaslatot tenni újabb vizsgálatra, kezdeményezheti a
jegyzőnél, ő pedig a belső ellenőrnél. Ha a tartalék időkerete megengedi, akkor módosíttathatja az
éves ellenőrzési tervet.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 éves belső ellenőrzési tervet a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 4 igen és 1
tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
213/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 éves belső ellenőrzési tervet a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Térfigyelő kamera pályázata
Zagyva Ferencné: Telefonon kaptam értesítést, hogy a térfigyelő kamera rendszerre beadott
pályázatunkra 5,4 millió forintot nyertünk.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Óvodások és általános iskolások mikulás csomagja
Zagyva Ferencné: Az ovisoknak, a 0-3 éves bükkszéki gyerekeknek és azoknak a bükkszéki
általános iskolásoknak, akik Sirokban tanulnak szoktunk adni mikulás csomagot. Most is adtunk, a
tavalyival megegyező, 500 forint/csomag értékben.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
„Mindenki karácsonya” rendezvény
Zagyva Ferencné: A Mindenki karácsonyát december 19-én vagy 20-án tartsuk meg?
Kovács Dániel: Amikor a lakosságnak jobb.
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Péntek Zoltánné: Szombat biztosan jobb a lakosságnak.
Zagyva Ferencné: Ha több javaslatotok és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Mindenki
karácsonya” elnevezésű rendezvényét 2014. december 20-án 16 órai kezdettel tartja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
214/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Mindenki
karácsonya” elnevezésű rendezvényét 2014. december 20-án 16 órai kezdettel tartja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Idősek karácsonyi csomagja
Zagyva Ferencné: Karácsony előtt a 70 éven felülieknek is szoktunk csomagot adni, amit
hamarosan meg kell rendelni. 184 ilyen korú ember van a faluban. Javaslom, hogy 1500
forint/csomag értékben állítsuk össze. Ha kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az
alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetési
segélykeret terhére karácsonyi csomagot készíttet a település 70 éven felüli lakói részére, 1500
Ft/fő értékben.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészíttetéséről gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
215/2014. (XII. 9.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetési
segélykeret terhére karácsonyi csomagot készíttet a település 70 éven felüli lakói részére, 1500
Ft/fő értékben.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészíttetéséről gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülésként folytatódott.
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K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző

Dr. Katona Miklósné
jkv. hitelesítő

Bozó Lászlóné
jkv. hitelesítő
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