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JEGYZOKONYV

K6sziilt: Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilel6nek 2020. janulr 22. napjin a Bokori
Vend6ghiizban megtartott rendkivtli nyilt ii lds6rol.

Jelen vannak Hegediis P6l
Berta Roland
Dr. lll6s M6rta Szilvia
Kiis6s Ir6n

polgermester
k6pviselo
k6pviselo
k6pvisel6

Taniicskozdsi iosqaLes4 ygsz: M6rkus Sdndor jegyzo

FIegediis P6l oolsirmester kdszdntdtte a megjelenteket. Megillapitotta, hogy a kdpviselo-testiilet 4

tagjrib6l mind a 4 fo jelen van, igy az iil6s hat5rozatk6pes, a kipvisel6{esti.ilet iil6s6t megnyitotta

A polg6rmester az al bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-test0let 16sz6re.

Napirentli iavaslat

l. Falugondnoki g6pj6rmii beszerz6s6vel kapcsolatos feladatok, javaslat r6gi g6pj6rmii 6rt6kesitdsdre
Eloteriesao: Hegedris P6l polg6rmester

2. A Miitrasz6losi Ktiziis Onkorm6nyzati Hivatal miiktid6s6vel kapcsolatos feladatok
F,l6teries2ga Hegediis P5l polgirmester

3. Egyebek

Megk6rdezte a k6pvisel6-testiilet tagiait6l, hogy van-e egydb napirendijavaslat.

A k6pviselti-testtilet r6sz6rril egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 4 igen szavazatlal elfogadta
azt.

Nanirendi Dontok ti rgvalisa

l.Napirend

Falugondnoki g6pjfrmii
6rt6kesit6s6re.

beszerz6s6vel kapcsolatos feladatok, javaslat r6gi g6pjrirmfl

Hesediis P6l polgermester tej6koztatta a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy a falugondnoki gdpjrirmii
cser6j6re harom Ford tipusri gdpjermiivet forgalmaz6 kereskedrit6l k6rtek 6raj6nlatot. Mind a hiirom
araJ

A polg6rmester javasolta, hogy a legalacsonyabb 6rajanlatot ad6 ajiinlattev6t valasszik ki nyertesnek.

A polgirmester k6rte a k6pviselok dszrev6teleit, hozzlsz6l sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kepviselo{estiilet tagjai egyhangrilag 
^il az llaspontot k6pviselt6k, hogy a legalacsonyabb

6raj6nlatot ad6 aj6nlattev6t6l szerezz'k be a g6pjirmiivet.

A polg6rmester kdrte, szavazzanak.

5nlat be6rkezett hateridon beliil, az al6bbiak szerint:
> Alftldi Aut6h6z Kft (5100 Jriszber6ny, J:isaeleki rit 73. ) brutt6 ajrinlati rira: 14.105.000 Ft
! R-Camet Service Kft (2687 Bercel, Sz6chenyi tit 59. ) brutt6 ajrinlati ira: 13.990.000 Ft) Solym6r-Szalay Kft. ( I 152 Budapest, viroskapu u. I I .) brutto aj6nlati tra: 14.257 .400 Ft

2



A kdpv ise fo-test[ let egyhangtlag - 4 igen szavazattal az alitbbi hat6rozatot hozta

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel&testiilet6nek
112020. (1.22) szimI hatirozata
a falugondnoki 96pjIrmii beszerz6s6vel kapcsolatban.

Bokor Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo+estiilete [gy hat6rozott, hogy az MFP-
TFB/20l9. k6dszrimf felhivris MFP 3038751333 azonosit6szemf .. Bokor falubusz
beszerz6s '' cimii projekt kereteben a legalacsonyabb riraj6nlatot ad6 R-Carnet Service
Kfl. ( 2681 Bercel. Szdchenyi rit 59.) rirajSnlatit nyilvSnitja nyertesnek, melynek
brutto ajdnlati dra: 1i.q40.000 Ft.

A k6pvisefo-testi.ilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az 6rintetteket tej6koztassa a
kdpviselo-testtilet dtint6s6r6l, a nyertes 6rajrinlatot ad6 R-Camet Service Kft-vel a
kapcsolatot vegye fel. a sziiks6ges intdzked6seket tegye meg a gdpjdrmii beszerz6s6vel
kapcsolatban.

Hatirido: ertelenrszeni
Felel5s: HegediisPSl polgermester

A polgiirmester t6jdkoztatta a k6pvisel6-testiilet tagiait, hogy a jelenlegi falubuszl 6rtdkesiteni
szeretndk, illetve az rlj aut6 v6s6rl6sa sor6n szindekukban 611 az aut6 6reba aa besz6mitatni. A
kereskedds klszitetl az aut6 rillapot6r6l egy ki6rtdkel6st ( l. szimri mell6klet ), melynek alapj6n
2.200.000 Ft az 6ltaluk kin6ltvdlelhr. Ez az ajttnlatuk 30 napig 6rv6nyes.
Mivel a k<izmeghallgateson hangzott el olyan k6r6s, hogy helyben szok6sos m6don -hirdetot5blin is
hirdessiik meg az eladiist, ez6rt a hirdetmdny l0 napra kifiiggesddsre keriil. A v6teli szend6kot -
aj6nlatt6telt - zrirt borit6kba a Cserhitszentivini kirendelts6gre kell benyirjtani.

Mirkus SSndor iewzo hozz|sz6l6s6ban elmondta, hogy az ajdnlatokat a polg6rmester a k6pvisel6-
testiilet el6tt bontja fel. A helyi lakosok kdziil - figyelembe v6ve a 2.200.000 Ft-os fel6rt6kel6st - a

kedvez6bb riraj6nlatot ad6t r6szesitik el6nyben.

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6szrevdteleit, hozzhsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A testiilet tagiai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A polgrirmester kErte, szav azzanak.

Bokor Kiizs6s Onkormi ta K6Dvisel6-testii let6nek
212020. (1.22\ szimri h athroz^ta
A haszn6lt aut6 besz6mitisSval kapcsolatban

Bokor K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete - a lakoss6g k6r6s6t figyelembe

v6ve - rigy hadrozott, hogy a haszn6lt falugondnoki VWT transporter tipusti, LLZ

731 forgalmi rendszimf Mikobusa helyben szokisos m6don - 10 napra

hirdet6t6blan - legahibb 2 milli6 200 ezer Fr6rt 6rt6kesitdsre meghirdeti. Tdbb aj6nlat

be6rkez6se eset6n a magasabb iraj6nlatot ad6t rdszesitik el6nyben.

A K6pvisel6-tesrtilet felhatalmazza a polg6rmestert a tovSbbi sziiksdges int6zked6sek

megt6tel6re.

Hat6rid6: 2020. febru6r 13.

Felelos: Hegediis P5l polgrirmester



A Mitrasziil6si Kdztis Onkorminlzati Hivatal tovribbi miikijd6s6r.el kapcsolatos felatlatok

Hegedris PII polgannester e lrnondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val
egytitt mindenki megkapta, ettanulm6nyozhatta ( 2. szi,mlj, mell6klet ). Taj6koztatta a testiilet tagiait,
hogy Cserh6tszentiv6n kdpviselo-testiilete igy ddntdtt, hogy 2020. jaru r l{rjl nem bocs6tja a
Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. szim alatti ingatlant a kirendelts6g rendelkezdsre, ugyanis az nem
alkalmas a feladat ell6t6s6ra. valamint a kdzos Onkorminyzati hivatal megiillapod6sa Cserh6tszentiv6n
r6sz6re h6tr6nyos.
Bokor, Felstjtold 6s Gar6b polg5rmestere m6g a mai napon is besz6ltek, hogy hogyan tudn6k h6rman
fenntartani a kirendelts6get, ugyanis Kutas6 is tgy ddnt6tt bemegy M6trasz6losre. A p6nziigyesek rigy
is szSmoltak. hogy esetleg h6rom tjnkormAnyzat tartja fenn a kirendelts6get.

Ill6s Mrlrta Szilvia k6pviselo szerint , ha kdt teleptil6ssel kevesebb a kirendelts6g, akkor kevesebb
dolgoz6 is el6g. Ugy gondolja, hogy a telep0lis 6rdekeit kell n6zni, sokkal hat6konyabb munka
vEgezhetb a jegyz6 rir segits6g6vel.

Hegediis Pril polg6rmester Ennek emberi oldala is van. A M6traszol6si polg5rmester rir is azt mondta,
hogy szerinte se sz[injdn meg a kirendelts6g, ha itteni lakos lenne, o sem dr0lne neki.

Mirkus S6ndor jeg.yzo: Alulfinansziroz6s van, 7 fore van meg6llapitva a normativa. Azt kell ndzni,
hogy a telepiil6sek birjAk-e a p6nziigyi terhet, hogy Cserh6tszentiviin 6s Kutas6 kil6pett.

Ill6s MSrta Szilvia k6pviselo megk6rdezte, ha tgy diintenek, hogy mennek, akkor ezen lehet m6g
m6dositani?

Hegediis P6l polgirmester Maga az elv, hogy ez is megszfinik rigy, mint az 6voda 6s az iskola
Lakosok kerestek meg, hogy al6inisgyfijt6sbe kezdenek, hogy ne sziinjOn meg a kirendelts6g.

Dr. lll6s Mrirta Szilvia k6pvisel<j hozzitsz6llsiban elmondta, hogy nem tudnak 43 ezer Ft-b6l 616

lakosoknak seg6ly fizetni, akkor mir6l besz6lnek?

A polgirmester fir itadta a sz6t a jegyz6 rimak

MSrkus S6ndor jeevzo tdjtkoztatta a testiilet tagjait, hogy Miitraszol6snek van fogad6k6pess6ge. A
h6ts6 6piiletet a kirendelts6g rendelkez6s6re bocs6tj6k, amelyben tdbb helys6g van. A fiit6s 6s az 6ram

kdlts6ge minimrilis lenne, ugyanis korszerii napkollektoros rendszer keriilt ki6pit6sre.

Ill6s Mrirta Szilvia k6pviselo megk6rdezte, hogy nem kellene-e a januir 26. napjAn meglartand6
idSkdzi polgrirmestervelasztest megv6mi a d<int6ssel, mert akkor eggyel tdbben lesznek.

Miirkus Sindor jeRvz6 tAjlkoztatta, hogy Cserh6tszentiv6ni polgiirmester k6rte, hogy a h6ten legyen
ddnt6s.

K6s6s lrdn k6pvisel6 megk6rdezte, ha nem lesz kirendelts6g 6s Miitrasz6l6s<in lesz a hivatali munka,
az kevesebb k6lts6ggel j6r?

M5rkus S6ndor iegyzo Igen.

KAsSs Ir6n k6pviseki elmond ta, hogy akkor 6 aA tamogatja

A polgirmester k6rte a k6pviselSk tovibbi 6szrev6teleit, hozzAsz6lisait a

kapcsolatban.
napirendi ponttal
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Egydb 6szrevdtel, hozzisz6l6s ncm hangzott el.

A polg6rmester k6rle, szav azzanak.

A k6pvisel5-testtilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal az alibbi haterozatot hozta:

nv o-lestiil et6nckBokor Ktizs6s Onkormin ta K6 isel
3 12020.(1.22.J sz{mri hatirozata
a ktiziis iinkorminlzati hivatal kirendelts6g6vel kapcsolatban

Bokor Krizsig Onkormanyzata K6pviselo-testiilete, mint ddntishoz6 testiilet tgy
hat6rozolt, hogy a M6traszolosi K6zcis Onkormrinyzati Hivatal alapit6 okirat6nak a
Cserhitszentiv6ni Kirendeltsdg megsziintetis6t tartalmaz6 m6dosit6srit elfogadja.

A k6pviselo-testtilet a Metraszol6si Koziis Onkorm6nyzati llivatal l6trehozSs6t

m6dosft6 meg6llapod6s, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dosit6sokkal egys6ges
szerkezelbe foglalt alapit6 okirat aleiresiira felhatalmazza Hegedtis P6l Bokor kozs6g
polg6rmeste16t.

HatSrido: 2020. janu6r 3 I .

Felel6s: Hegediis Pil polg6rmester

trgycbck

Ileoedris Pdl polsdnnestcr 6koztatta a k6pviselo-testiiletet a Salgotarj6n 6s T6rs6ge Egdszs6giigyi-
Szoci5lis k6zpontja megkiildte a Feladat-ell6t6si szerz5d6st a fogorvosi ilgyeleti elletisr6l ( 3. szrimri
mell6klet ). A szerz6d6s 2020. januir l. napj6t6l - 2020. december 31. napjriig sz6l. A fogorvosi
tigyeleti ellitris az al6bbiak szerint miik<tdik.
Ugyeleti ido: hitv6g6n 6s iinnepnapokon 8.00 6rat6l 14.00 6rrlLig

Ellitas helye: Salg6tarjrin Uttor6k it l7-19.
Az 6nkorm6nyzat lakossdgarinyosan jiirul hozzri a kdlts6gekhez, melynek dsszege 10.'734 Ftl6v.

A feladatelLitdLsi szerz6d6st az iinkorminyzatnak haterozattal kell elfogadnia.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzisz6lisait.

A k6pvisel<ilestiilettagjai egyetdrtettek az elhangzottakkal.

A polg6rmester kErte, szav azzanak.

A kdpviselo-testiilet egyhangtlag - 4 igen szavazattal az al6bl:i hatirozarot hoda

Bokor Ktizs6g Onkormrnvzata K6ovisel6-testiilet6nek
4/2020,(1.22 ;l szimri hatirozata
a fogon,osi iigveleticll6t{ssal kapcsolatban

Bokor kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a csatolt 3. szimf mell6klet szerint
elfogadja a Salg6tarj6n 6s Tdrsdge Eg6szs6gtigy-Szoci6lis Ktizpontja 6ltal megkiilddtt
feladatellet6si szerzriddst a fogorvosi iigyeleti ellrtessal kapcsolatban.
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A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a fcladat-ell6t6si szerzodds
al6ir6siira 6s a tov6bbi sztikseges int6zkeddsek megt6tel6re.

Hatrirido: dnelemszerii
Felelos: K6ri Erika polg:irmester

Tdbb napirend nem volt, egydb kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester tr megk0szonte a
riszvdtelt. 6s az til6st bez6rta.

kmf.

P6l

polg6mrester

o

M6rkus S6ndor
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Bokor K0zs69 Onkorminyzata Polg{rmester6t6l
3066 Bokor. Szabadsdg [t 14.

telelbn: 32l382-056:. frx: 321382-026
e-mai I : csivan.korjeqyzoseg(dgmail.com

MEGHiVO

Magyarorsz5g helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. ttin,dny 45. $-riban foglaltak
alapj6n Bokor K6zs6g Onkorm5nyzata k6pvisel6-testiilet6nek rendkiviili nyilt i.ildsdt

2020. ilnuir 22. napiin ( szerd{n ) 15.00 6rira

dsszehivom.

Az iil6s helye: Venddgh6z tanicskoz6 terme ( 3066 Bokor. Szabads6g utca 2.)

Napirend i iavaslat

2. A M5trasz6losi Ktjzds Onkorm6nyzati Hivatal m krid6s6vel kapcsolatos feladatok
El<jterjesztS: Hegediis P6l polgSrmester

3. Egyebek

Megielenis6re. aktiv kijzremiikddds6re feltdtlen sz6mitok.

Bokor, 2020. janurir 17.
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I . Falugondnoki g6pjArmri beszerzdsdvel kapcsolatos feladatok, javaslat r6gi g6pj6rmii 6rt6kesitds6re.
Eloterjesa6: Hegediis Pril polg6rmester



Jclenl('ti ir

Bokor Kdzs€g Onkorm6nyzata K6pvisel6-lestiilet6nek
2020. jan tr 22. napjiin megtartott iildsre

Hegedtis Pdl

Berta Roland

Dr. Illds Mrirta Szilvia

K6s6s lr6n

polgermesler

k6pviselo

kdpviselo

k6pviselo
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M6rkus Srindor Jegyzo
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2020. 01.22 Gmail - Bokor Ktizseg 0nkorm6nyzata / Hasznalt auto beszamilas / VW kansporter LLZ731
\aA,+ru^ ntlb&-W

P5l Heged(s <polg i62@9 ma il. com >

2020. )anu6r 15. 12:47

M Gmail

Bokor Ktizs6g Onkormdnyzata lHaszndlt aut6 besz5mit6s / VW transporter LLZ731

Odler Zoltan R-Carnet <zodler@rcarnet.hu>
Cimzett: Pdl Heged(s <polgi62@gmail.com>
M6solatot kap: Romhanyi Tamas <rtamas@rcarnet.hu>, "mlevente@rcarnet.hu" <mlevente@rcarnet.hu>, "csildiko@rcarnet.hu" <csildiko@rcarnet.hu>

Cimzett : Hegedus PAI Polg6rmester Ur r6sz6re

Tisztelt Polgermester Ur !

Hivatkozva szem6lyes egyeztet6siinkre, eziton k0ldom onnek haszneI aut6 ki6rteke16sUnk ( Bokor Kozs69 Onkorm6nyzat6nak tulajdoneban 5ll6 j5rmti16l )
A lent reszletezett j5rmU ( 5llapot felm6rt / korrekci6kkal egyLitt ) kin6lt v6tel6ra ( megveserl6s esetdn ) : 2.200.0008r
A lent r6szletezett jarmU v6teli ( ajanlati ar6n6l ) az aldbbi korrekciok kefl..lltek megallapitasra :

- lvlotor olaj folyes
- Kormdnym0 olaj szivargas
- Turbo olaj szivSrgds (enyhe )
- Rozsdasodas (lobb els6 ajt6 + oldals6 ajt6 + kUszob )
- Jobb els6 ( ktils6 )t0kor s6r0l6s
Ajanlati erunk 6rv6nyes : 3onapig !

J5rmli adatok
Modell / tipus: VW Trasnporter Mikrobusz
Frsz: llz731
Alv: WV2ZZZ7HZ9XO14143

K6rjuk amennyiben fenti ajenlati iirat elfogadjak, [gy jelezzenek vissza r6szunkre 30napon belt]1.

FelmerUl6 k6rd6sek eset6n keressen bizalommal.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=309a54f507&view=pt&search=all&permthid=threadJ%3,A1655794679773806229&simpl=msg-f%3 41655794679773806229 112

l uzenet

Udvozlettel:



2020.01.22.

Od ler Zolti n
Szalonvezetd

R{arnet S ervice Kft
!.19a SElgotriin, lpdi p€rt Psrr it 1C

Tel: 32/52[607 . 70-600-7613
E-mail: zodler@lcarnet hu

''ii.: @

Gmail - Bokor K6zs6g Onkormenyzata / Haszndlt autd besz6mitas / VW transporter LLZ731

HYUflggI LA 
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httpsr//rnail.google.com/mail/u/0?ik=309a54f507&view=pl&search=all&permthid=thread{%3A1 655794679773806229&simpl=msg{%3 A1655794679773a06229 2t2
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Bokor Ktizs6g Onkorm{nyzata Polg{rmester6tril
3066 Bokor. Szabadsiig [t 14.

telefon: 121382-05 6: fax: 32/382-026
e-mail : q5iva4.korjesyzoses(rDgmai Lcont

Ekik6szft6sben k6zemiikdddtt: M6rkus S6ndor jegyz6

Cserhdtszentiviin kcizs6g polg6rmestere. Siraky Attila polgarmester Ur tilekozlatla a

M6trasz6l6si Kriz<is Onkorm inyzali Hivatalt 4s az alapil6 dnkormiinyzatok kdpviseloit
arr6l, hogy a Cserhritszentiv6ni Kirendelts6g mrikdd6s6hez 2020. janurir 31-ig tudja
biaositani a Cserh6tszentivan Krizsdg Onkormanyzatanak kizrir6tagos tulajdondt kdpez6
3066 Cserhdtszentiviin, Kossuth rit l. sziim alatt taliilhat6 6piiletet 6s k6ri az 6piilet
kiiiritdsdt, valamint a kirendelts6g megsziintetds6t.

A kirendelts6g mrik<id6se 6ltal 6rintett dnkormdnyzatok k6pvisel6-testiiletei a kirendelts6g
megsztintetdsdt elfogadt6k 6s trimogatj6k, hogy a telepiil6si polgrirmesterek aLiirj6k a k6zds
hivatalt 6rint6 meg6llapodds m6dositrisrit.

Mindezek alapj iin javasolt a Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g megsziintet6s6nek elfogadisa
6rdek6ben a Miitrasz6l<isi K6z6s Onkorm6nyzati Hivatal ldtrehoz6siir6l sz6l6
megrillapoddst m6dosftani 6s az alapit6 okirat m6dositdst a Magyar Allamkincstdr szAmara
megktildeni.

K6rem a Tisaelt K6pvisel6{estiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjeszt6st
megtiirgyalni, ds az aLibbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hatirozati iavaslat:

Bokor Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete a Miitraszolosi Kdzcis Onkormrinyzati
Hivatal alapit6 okirattinak a Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6g megszfintetdsdt tartalmaz6
m6dosit6s6t elfogadja ds a MStraszolosi Kcizos Onkormrinyzati Hivatal l6trehoz6siit
m6dosit6 megrillapod6s, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dosit6sokkal egys6ges

szerkezetbe foglalt alapit6 okirat aliiirds6ra felhatalmazza Bokor k6zs6g polgArmesterdt.

Hegediis P:il polgrirmester
2020. jaruir 31.

"W^*!r^?polg6rmester

El6terjeszt6s

Mdtrasz616si Kiiztis Onkorm{nyzati Hivatal alapit6 okiratrinak mridositris:i16l

Felelos:
Hat6ridti:

Bokor, 2020. januar 17.

I
(O
o

d
o,*on

:l



Bokor Kiizs6g Onkorminyzata Polg6rmestcr6t6l
3066 Bokor, Szabads6g ut l'1.

lelefon: 32l382-056; fax: 32l382-026
e-mail: csivan.korjegyzoseg(nlgmar Lql

A M:ltrasz616si Ktiziis Onkorm{nyzati Hivatal alapit6 okirat6nak mridositrisrirril sz6k5

megdllapod6s

Mftrasz6l6s Kiizs69 6nkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete (3068 Mritrasz6los.
Kossuth tdr 15.), Bokor Kiizs6g 6nkorminyzatrinak K6pviscl6-tcstiiletc (3066 Bokor,
Szabadsdg irt 14.) Cserhritszen tivdn Kiizsdg Onkormf nyzatrinak K6pviselti-testiiletc
(3066 Cserhritszentiv6n. Kossulh tt 1.) Fels6told Kiizs69 Onkorm:inyzatrinak K6pvisel6-
testiilete (3067 Fels<itold, Sz6chenyi utca 8.) ds Kutas6 Kiizs6g Onkorm:inyzatf nak
K6pviscl6-testiilete (3066 Kutas6, Toldi u.4.) Gar{b Ktizsdg Onkorminyzatinak
K6pvisel6-testiilete (3067 Gar6b, Pet6fi [t 5.), a Magyarorsziig helyi cinkormrinyzata\r6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX tdrv6ny 85.N.- ban foglalt felhatalmazissal 6lve. igazgatrisi
leladataik elldt6siira Krizds Onkormiinvzati Hivatalt a lakitottak 6s tartanak tbnn 2013.
j anuiir 1 . napj rit6l.

1. A kdz6s rinkorm6nyzati hivatal hivatalos megnevez6s: Miitrasz6l<jsi Krizcjs

dnkormiinyzati Hivatal. A Krizos dnkormdnyzati Hivatal sz6khelye: 3068 M6traszolos
Kossuth t6r 15.

2. A szerzodf k6pvisel6-testiiletek megiillapodnak, hogy 2020. Jantir 31. napjrival a
K<iz6s Onkormrinyzati Hivatal Cserh6tszentiv6n Kcizs6gben a Kossuth rit 1. szim alatt
rilland6 jelleggel l6trehozolt ,,M6trasz6trisi Kdzds Onkormanyzati Hivatal
Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6ge" elnevez6sii kirendeltsdget megsztintetik 6s a tov6bbi
iigyint6z6st a sz6khely l6tja el.

3. A M6trasz6l6si Kdz6s Onlormiinyzati Hivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendeltsdg6nek
megsziintet6s6hez sziiks6ges m6dosit6 okirat, valamint a m6dositAsokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt alapit6 okirat akiir6siira felhalalmazzitk Mdtrasz6l<is ktizs6g
polg6rmester6t.

Mritrasz6l6s, 2020. janux

Nagy Aarm
M6trasz6l6s Kdzs6g Polgdrmestere

Nagyv:iradi lstv6n
Fels6told Kozsdg Polgrirmestere

HdkIfP>#

Siraky Attila
C serh6tszentiv6n K6zsdg Polg6rmestere

Kovilcs Zolt6n
Garrib Krizs6g Pol giirmestereBokor Krizs6g Polgiirmestere

4. A fenti megiillapod6s 2020. januit 31-6n vilik hatiilyossii.

K6ri Erika
Kutas6 K6zs6g Pol giiLrmestere
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Amely l6trejdtt egyr6szr5l

Salgdtarjdn is Tdrsdge Egdsudgiigyi-Szocitilis Kdzpontja

sz6khely: 3 100 Salg6tarjrin, Ftileki ft 4l .

ad6szrim: 15454395 -2-12

k6pviseli: Peleskei-Bakizs Rita igazgat6

mint Szolg6ltat6, tovdbbiakban: Szolgtiltatd

sz6khely: , . 
3066,Bokor, Szabads6g rit 14.

ad6sz5m: 15452018-1-12

k6pviseli: Hegedris PiilpolgiiLrmester

mint Onkormiinyzat, a toviibbiakban: Onkorm:inyzat - tov6bbiakban egyiitt: Felek

kijz<itt alulirott helyen ds id6ben az eg6szs6giigyr6l szolo 1997.6vi CLIV. t6rv6ny (toviibbiakban:
Eiitv.), az eg6szs6giigyi alapelliitiisr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. t<irvdny (tov6bbiakban: Eatv.), az
egdszs6gtigyi tev6kenys6g v6gz6sdnek egyes k6rddseir6l sz6l6 2003. 6vi LXXXN. tdrv6ny, a
hriziorvosi, h6zi gyermekorvosi 6s logorvosi tev6kenys6gr6l sz6lo 412000. (lI. 25.) EiiM rendelet, az
egdszs6giigyi ell6tris folyamatos mrik<idtet6s6nek egyes szervez6si k6rd6seir6l sz6l5 47/2004. (Y.
I l.) ESzCsM rendelet, tovribbri Magyarorszdg helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
tdrv6ny (tov6bbiakban: Mdtv.), valamint a Polgdri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny
(tovribbiakban: Ptk.) alapj6n az al6bbi felt6telekkel:

I. El6zm6nyek

19. Felek r6gzitik, hogy az eg6szsdgtigyi alapelkit6sr6l sz6l6 2015. dvi CXXIII. tdrv6ny 5. $ (1)
bekezd6s c) pontjriban foglaltak szerint a telepiil6si dnkormrinyzat az eg6szs6giigyi alapell6tris
kdr6ben gondoskodik az alapell6t6shoz kapcsol6d6 fogorvosi iigyeleti el[6trisr61.

21. Felek rdgzitik, hogy a Szolg6ltat6 a fogorvosi [gyeleti elkit6s biaosit6srira a N6gr6d Megyei
Kormiinyhivatal Salg6tarj6ni Jririisi Hivatala hal|rozata alapjan miikdd6si enged6llyel
rendelkezik.

FE LA DAT-E L LiTiS I S ZE RZ (i D ES

mris16sz16l

Bokor Kiizs6g Onkorm{nyzata

20. A Mdtv. 41. $ (6) bekezd6se alapjiin a kdpvisel6{esttilet a feladatkdrdbe tartoz6
kdzszolgiiltatdsok ell6t6sara - jogszab6lyban meghatrirozottak szerint - szerz6d€st kdthet
term6szetes 6sjogi szem6llyel vagyjogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezettel.



Il. A szcrz6d6s tirgya

3l.Felek a Mdtv.41. $ (6) bekezddse alapjdn feladat-elliitisi szerz6d6st k<itnek, mely alapj6n a
Szolgriltat6 2020. jan:a6r I . napj6t6l 2020. december 3l . napjdig ellltja az Onkormiinyzat rdszdre

azEatv.5. $ (1) c) pontj6ban meghatArozott, eg6szs6gtigyi alapell6teshoz kapcsol6d6 fogorvosi
iigyeleti ellitris (a tov6bbiakban: Szolg6ttat6s) megszervez6s6t 6s folyamatos bizlosftaset az
al6bbiak szerint:
ee) tigyeleti ido: hdtvdgdn ds iinnepnapokon 8 6rrit6l l4 <ir6ig,

f0 ell6totti krir: az Onkorm (nyzat kdzigazgatrisi teriilet6n lak6- vagy tart6zkod6si hellyel
rendelkez6 szem6lyek,

gg) ell6t6s helye: 3100 Salg6tarjrin, Uttdr6k lit 17-19.
hh)a Szolg6ltatds biztositiis6hoz sziiksdges trirgyi leltdteleket az eg6szs6giigyi szolg6ltat6sok

nytltisihoz sziiks6ges szakmai minimumfeltdtelekr<il sz6l6 60/2003. (X.20.) EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szolgiiltat6 biztositja a saj at tulajdondban, illetve hasznrilatiban
l6v6 trirgyi eszkdzdkkel,

ii) szem6lyi feltdtelek: a Szolgiiltat6 a Szolgalkt6st egy fogorvossal 6s egy asszisztenssel

nyuj tj a.

32. Felek rQgziti('hogy a Szolg6ltat6 a Szolg6ltatiist a Salgotarjdn es Tdrsdge Onkorm6nyzatinak
Tarsulrisa thgdnkorm6nyzatai, valamint a Szolg6ltat6val az ellirtlsra feladafell6tiisi szerz6d6st
kdtdtt onkormanyzatok r6sz6re l6tja el.

33. A Szolg6ltatris trirsadalombiztositris riltal nem fedezett k6ltsegeit a II.2. pontban meghatArozott
6nkorm6nyzatok lakoss6gszrim ariinyosan biztositjrik.

34. Az Onkorm lnyzat a IIl3. pontban meghatArozott szolgriltauisi dijat kdt egyent<i r6szletben, 2020.
riprilis 30. 6s szeptember 30. napj6ig 6tutalja a Szolg6ltat6 11741000-15454395-10010000 sz.

sziLnlijlua.

35. A Szolg6ltatas dila 96,70 FVf6. A KSH 2019. janudr l-jei adati szerinti lakossrigsziimot,
valamint a II/3. pontban foglaltakat figyelembe v6ve, az Onkormifuryzat 10.734,- Ft szolg6ltat6si
dijat fizel meg a Szolg6ltat6 r6sz6re.

III. Egy6b rendelkez6sek

37. Felek r6gzitik, hogy a Szolgdltat6 202l.6prilis 30. napjriig beszrirnol az Onkormiinyzat fele a
20)0. dvi feladarellArasr6l.

38. Jelen feladat-elletesi szerz6d6st a Szolg6ltat6 az Onkormrinyzat sflyos szerz6ddsszegdse eset6n
azonnali hat6llyal felmondja. Srilyos szerz6ddsszegdsnek minosiil, ha az Onkorm Anyzat a
szolg6ltatiisi dijar a IU4. pontban meghatarozott hatririd<i elmulaszt6s6t k6vet6en a Szolgriltat6
6ltali irdsbeli felsz6lit6sban meghatdrozott p6that6rid5t k<ivet6 30 napon beltil nem fizeti meg.

39. Jelen feladat-elkitrisi szerz<id6s b6rmety okb6l t<jrtdn6 megszrin6se eset6n Felek kdtelesek
egym6ssal elszrirnolni.

40. Jelen feladat-elletesi szerz6ddsben nem szabillyozott k6rd6sek tekintetdben a Ptk., a Mdtv., az
6llamhriztartrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. t6rveny, valamint a vonatkoz6 egy6b jogszabrilyok az
iranyad6k.



41. Jelen feladat-ellit6si szerz6ddst Bokor Ktizs6g Onkorm:in-vzata Kepvisel6{est t\l"E I i.P!2,1- !) 
')

sziimt hatrirozatrlval hagyla j6vri

42. Jelen leladatell6tisi szerz6d6st Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot j6vrihagy6lag
al6irt6k.

Sal96tarjrin, 2019 i]E0 I B.

C)nkormdnvzat Szol96ltat6
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