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BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÜLÉS 

ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA: 

22/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

23/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz 

 

24/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Fogorvosi Társulás 

megszüntetése 

 

25/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Háziorvosi Társulás 

megszüntetése 

 

26/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Védőnői Társulás 

megszüntetése 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT 

HOZTA: 

39/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

40/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz 

 

41/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Fogorvosi Társulás 

megszüntetése 

 

42/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Háziorvosi Társulás 

megszüntetése 

 

43/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Védőnői Társulás 

megszüntetése 
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SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT 

HOZTA: 

28/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

29/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz 

 

30/2013. (V.27.) Önkormányzati határozat  
A Nagydorogi Fogorvosi Társulás 

megszüntetése 

 



Az ülés alkalmával Bikács Község Önkormányzatának képviselő-testület az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 
Bikács község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 11/2013.  

(V.28.) önkormányzati rendelete 

 

a hivatali helyiségeken 

kívül és hivatali 

munkaidőn kívül történő 

házasságkötés 

engedélyezésének 

feltételeiről és díjairól és 

egyes önkormányzati 

rendeletek 

módosításáról. 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. június 1. 

 
Az ülés alkalmával Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testület az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 
Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 9/2013.  

(V.28.) önkormányzati rendelete 

 

a hivatali helyiségeken 

kívül és hivatali 

munkaidőn kívül történő 

házasságkötés 

engedélyezésének 

feltételeiről és díjairól és 

egyes önkormányzati 

rendeletek 

módosításáról. 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. június 1. 

 

 
Az ülés alkalmával Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának képviselő-testület az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 
Sárszentlőrinc község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2013.  

(V.28.) önkormányzati rendelete 

 

a hivatali helyiségeken 

kívül és hivatali 

munkaidőn kívül történő 

házasságkötés 

engedélyezésének 

feltételeiről és díjairól és 

egyes önkormányzati 

rendeletek 

módosításáról. 

 

Hatályba lépésének 

napja:  

2013. június 1. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Bikács Község Önkormányzata,  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, valamint 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. május 27-én 17.00 órai kezdettel megtartott  

 együttes üléséről 

 

Az ülés helye: Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácskozó terme  

 

Jelen vannak: 

 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Varga János polgármester 

2. Jaksa János 

3. Kutai László képviselők 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Veres Imre polgármester 

2. Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

3. Hosnyánszki Jánosné 

4. Kishonti János 

5. Sági János 

6. Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  

 

1. Demény Károly polgármester 

2. Csonka József alpolgármester 

3. Bocsorné Szigeti Ágnes 

4. Deményné Ispán Mária 

5. Pál Jánosné képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   

 

- dr. Sátor Vera jegyző  

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A képviselő-testületek együttes ülését megnyitja, 

köszönti a megjelenteket. 

A lebonyolítás egyszerűsítése érdekében kéri, hogy bízzák meg a képviselő-testületek az ülés 

koordinálásával és levezetésével. 

 

A képviselő-testületek valamennyien egyhangúlag egyetértenek azzal, hogy az ülést Veres 

Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere vezesse le és koordinálja. 
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A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri a jelen lévő polgármestereket, hogy állapítsák 

meg a testületük határozatképességét. 

 

Varga János polgármester, Bikács: A megválasztott 5 fő képviselőből jelen van 3 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 

5 fő. A képviselő-testület határozatképes. 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a polgármestereket, hogy a mai ülés 

napirendi javaslatát a meghívóban foglaltak szerint fogadtassák el.  

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontot. 

 

NAPIREND: 

 

1/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés)  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

2/ Átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A hivatali helyiségeken kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

4/ A Nagydorogi Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ A Nagydorogi Háziorvosi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

( Írásos előterjesztés)  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ A Nagydorogi Védőnői Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 
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Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

NAPIREND: 

 

1/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés)  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

2/ Átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A hivatali helyiségeken kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

4/ A Nagydorogi Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ A Nagydorogi Háziorvosi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

( Írásos előterjesztés)  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

6/ A Nagydorogi Védőnői Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem a meghívóban közölt napirendi 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

 

NAPIREND: 

 

1/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről.  

( Írásos előterjesztés)  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

2/ Átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ A hivatali helyiségeken kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 
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 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 

4/ A Nagydorogi Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

 

N A P I R E N D :  

 

1/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről.  

Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Egy év elteltével ismét napirendre került a Polgármesteri Hivatal 

beszámolója.  

Mint Polgármesteri Hivatal, ez az utolsó éves beszámoló, hiszen 2013. január 1. napjától öt 

településen működik a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal. 

Mivel a jogelőd szervezet már megszűnt, úgy gondoltam – rendhagyó módon – nem annyira a 

2012-es évről, melynek első tizenegy hónapjában érdemi változásokra nem került sor, hanem 

inkább az átalakulás mozgalmas hónapjairól fogok írt. 

Természetesen a tavalyi feladatellátás fontosabb számait jelen beszámoló tartalmazza. 

Megköszönöm a kollegák egész évi munkáját, valamint az átszervezés során a türelmüket. 

Megköszöni a polgármester uraknak is a segítséget. 

 

Hosnyánszki János képviselő: Külön szeretné megköszöni a gazdálkodási csoport munkáját 

és természetesen a többi kollega munkáját is köszöni. 

Külön köszönetet mond a jegyzőnőnek az irányításért. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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22/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Bikács község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Varga János polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a Polgármesteri 

Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Veres Imre polgármester 

 

 

Sárszentlőrinc község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

28/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat  

a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Sárszentlőrinc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a Polgármesteri 

Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Demény Károly polgármester 

 

 

2/ Átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: Költségvetésünk elkészítésekor – a vonatkozó adatszolgáltatás 

hiányában – még nem számolhattunk azzal, hogy egyik munkatársunk a tárgyév 

augusztusában 30 éves jubileumi jutalomra válik jogosulttá. Ezen a jogcímen kiadás az elemi 

költségvetésben nem lett nevesítve. A rendszeres pénzbeli juttatásoknál ugyanakkor mind a 

kajdacsi, mind a pálfai kirendeltség dolgozóinál egy havi többlettel (2012. decemberi 

illetmény) számoltunk, ez azonban még a jogelődök tavalyi költségvetését terhelte, így nem a 

közös hivatalnál realizálódott. 

Ahhoz, hogy munkatársunknak az Őt törvény alapján megillető jubileumi jutalom kifizethető 

legyen, a rendszeres pénzbeli juttatások előirányzatából összesen 510.300,- forintot át kell 

csoportosítanunk a nem rendszeres pénzbeli juttatásokhoz. 
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Az átcsoportosítás sem a személyi juttatások, sem a költségvetés főösszegét nem érinti, abban 

semmiféle változást nem okoz. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében a rendszeres pénzbeli juttatások 

előirányzatából a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatához 510.300,- forint 

jubileumi jutalom jogcímén történő átcsoportosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Varga János polgármester 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

40/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében a rendszeres pénzbeli juttatások 

előirányzatából a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatához 510.300,- forint 

jubileumi jutalom jogcímén történő átcsoportosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

29/2013. (V. 27.) önkormányzati határozat 

átcsoportosítás jubileumi jutalomhoz 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében a rendszeres pénzbeli juttatások 

előirányzatából a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatához 510.300,- forint 

jubileumi jutalom jogcímén történő átcsoportosításával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Demény Károly polgármester 
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3/ A hivatali helyiségeken kívül és hivatalai munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása.  

 Előadó: dr. Sátor Vera jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

szóló 1982. évi 17. tvr. 2011. január 1. napjától hatályba lépő módosítása szerint a tvr. 42/A. 

§-az alábbi (4) bekezdéssel kiegészülve, rendeletalkotási kötelezettséget rótt a települési 

önkormányzatokra: 

 

Ekkor önkormányzataink is megalkották vonatkozó rendeletét. 2013. január 1-től azonban 

Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre és – mivel az anyakönyvvezetők a hivatal 

alkalmazottai és a házasságkötéseket ők végzik – egységes szövegű rendeleteket kell hatályba 

léptetnünk, és a korábbiakat hatályon kívül kell helyeznünk. Erről az öt polgármester 2013. 

április 23-án egyeztetett és ennek eredményeképpen a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem 

elő. 

 

Kishonti János képviselő: A rendeletben foglaltak alapján a házasolandóknak plusz 40 ezer 

forintot többletköltséget jelent. 

Véleménye szerint az a pár esküvőt, ami Nagydorogon van el lehetne másképpen is intézni. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Nagydorogi anyakönyvvezetőhöz tartozik  Bikács is. 

Akit a 40 ezer forint visszatart, az ne kössön házasságot szombaton. 

Az anyakönyvvezető nem jelenhet meg akárhogyan az esküvőn. A köztisztviselőknek már 

nem jár ruhapénz, emellett fodrászhoz el kell menni, továbbá ha Bikácson van az esküvő saját 

gépkocsival kell megoldania. 

2010-től van a változás, az anyakönyvvezető kezében van a döntés, hogy pénzben kéri a 

szabadidő megváltását vagy csúszóban. 

 

Kishonti János képviselő: Ő nem ért vele egyet. 

 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A rendelettervezet elkészítését követően részt vett egy jegyzői 

értekezleten, ahol szóba került, hogy az ivóvíz és hulladék rendeletekből ki kell venni a 

tavalyi díjakat is, ha van még, illetve rendelkezni kell a jegyző helyettesítéséről akkor is, ha az 

aljegyző távol van. Utóbbira nálunk csak egy megoldás jöhet szóba, mivel egy olyan dolgozó 

van, aki megfelel a jegyző képesítési feltételeinek. Emellett Bikácson a vagyonrendeletben 

pontosítani kell a polgármester tulajdonosi joggyakorlását, a felsorolást az élethez kell 

igazítani. 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, hogy a rendelet tervezetet a jegyző 

által említett kiegészítésekkel fogadják el.  

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.: 
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Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2013. (V.28 .) önkormányzati rendelete   

a hivatali helyiségeken kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. június 1. 

 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 1 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.: 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2013. (V.28 .) önkormányzati rendelete   

a hivatali helyiségeken kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. június 1. 

 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.: 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2013. (V.28.) önkormányzati rendelete   

a hivatali helyiségeken kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének feltételeiről és díjairól és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 

A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. június 1. 

 

 

4/ A Nagydorogi Fogászati Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt 

kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e 

törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat 

hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig. 

Átadja a szót dr. Sátor vera jegyzőnek. 

dr. Sátor Vera jegyző: A fogorvosi feladatellátásra ún. „megbízásos” társulást alakítottunk 

hat másik önkormányzattal, mely 2013. július 1. napjától ilyen formában nem működhet 

tovább. Mivel azonban az egészségügyi ellátási körzet a másik önkormányzatokkal 

(finanszírozási megfontolásból) közös, továbbra is kell, hogy legyen valamilyen jogi 

kapcsolat az önkormányzatok között. Ennek társulásos formában az egyetlen jogszerű módja 

júliustól a jogi személyiségű társulás létrehozása, ami – ahogyan a társulási megállapodásból 

is kiolvasható – jelentősen megbonyolítja majd az adminisztrációt, de a jogalkotó nem ad más 

választási lehetőséget. 

Az ügyben állásfoglalást kértünk az egészségbiztosítótól, amely tájékoztatott, hogy a 

probléma országos jellegű, így a központnak továbbították. A választ a mai napon kaptuk 

meg, ők azt javasolták, hogy ne társulás, hanem polgári jogi szerződés formájában lássuk el a 
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továbbiakban a feladatot. Ezáltal az eddigi társult önkormányzat polgári jogi jogviszony 

keretében megbízza Nagydorog Nagyközség Önkormányzatát, mint működési engedélyes 

egészségügyi szolgáltatót, hogy az előzőekhez hasonlóan továbbra is lássa el az 

önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatait. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

24/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Fogorvosi Társulás megszüntetése 
 

1. Bikács község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi 

Fogorvosi Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga János polgármester 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Fogorvosi Társulás megszüntetése 
 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi 

Fogorvosi Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

30/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Fogorvosi Társulás megszüntetése 
 

1. Sárszentlőrinc község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi 

Fogorvosi Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
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2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Demény Károly polgármester 

 

Sárszentlőrinc Önkormányzatának Képviselő-testülete, mivel számukra nincsen több 

napirendi pont, elhagyja az üléstermet. Bikács és Nagydorog képviselő-testületei továbbra is 

határozatképesek. 

 

5/ A Nagydorogi Háziorvosi Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény 

hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 

felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény 

hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig. 

A háziorvosi feladatellátásra ún. „megbízásos” társulást alakítottunk egy másik 

önkormányzattal, mely 2013. július 1. napjától ilyen formában nem működhet tovább. Mivel 

azonban az egészségügyi ellátási körzet a másik önkormányzattal (finanszírozási 

megfontolásból) közös, továbbra is kell, hogy legyen valamilyen jogi kapcsolat az 

önkormányzatok között. Ennek társulásos formában az egyetlen jogszerű módja júliustól a 

jogi személyiségű társulás létrehozása, ami – ahogyan a társulási megállapodásból is 

kiolvasható – jelentősen megbonyolítja majd az adminisztrációt, de a jogalkotó nem ad más 

választási lehetőséget. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a jelenleg hatályos egészségbiztosítási és háziorvosra 

vonatkozó jogszabályok ellentétesek a Mötv-vel, így a jelenlegi jogszabályi környezetben a 

háziorvos önkormányzati társulással nem köthet praxisszerződést, másik oldalról viszont a 

közös körzetek miatt elvben fenn kell tartani a társulásos formát. 

Az ügyben állásfoglalást kértünk az egészségbiztosítótól, amely tájékoztatott, hogy a 

probléma országos jellegű, így a központnak továbbították. A választ a mai napon kaptuk 

meg, ők azt javasolták, hogy ne társulás, hanem polgári jogi szerződés formájában lássuk el a 

továbbiakban a feladatot. Ezáltal az eddigi társult önkormányzat polgári jogi jogviszony 

keretében megbízza Nagydorog Nagyközség Önkormányzatát, mint működési engedélyes 

egészségügyi szolgáltatót, hogy az előzőekhez hasonlóan továbbra is lássa el az 

önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatait. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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25/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Háziorvosi Társulás megszüntetése 
 

1. Bikács község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi 

Háziorvosi Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga János polgármester 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

42/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Háziorvosi Társulás megszüntetése 
 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi 

Háziorvosi Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

6/ A Nagydorogi Védőnői Társulás társulási megállapodásának módosítása.  

Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt 

kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e 

törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a törvény hatálybalépését követő hat 

hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig. 

dr. Sátor Vera jegyző: A védőnői feladatellátásra ún. „megbízásos” társulást alakítottunk két 

másik önkormányzattal, mely 2013. július 1. napjától ilyen formában nem működhet tovább. 

Mivel azonban az egészségügyi ellátási körzet két másik önkormányzattal (finanszírozási 

megfontolásból) közös, továbbra is kell, hogy legyen valamilyen jogi kapcsolat az 

önkormányzatok között. Ennek társulásos formában az egyetlen jogszerű módja júliustól a 

jogi személyiségű társulás létrehozása, ami – ahogyan a társulási megállapodásból is 

kiolvasható – jelentősen megbonyolítja majd az adminisztrációt, de a jogalkotó nem ad más 

választási lehetőséget. 

Az ügyben állásfoglalást kértünk az egészségbiztosítótól, amely tájékoztatott, hogy a 

probléma országos jellegű, így a központnak továbbították. A választ a mai napon kaptuk 

meg, ők azt javasolták, hogy ne társulás, hanem polgári jogi szerződés formájában lássuk el a 

továbbiakban a feladatot. Ezáltal az eddigi társult önkormányzat polgári jogi jogviszony 
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keretében megbízza Nagydorog Nagyközség Önkormányzatát, mint működési engedélyes 

egészségügyi szolgáltatót, hogy az előzőekhez hasonlóan továbbra is lássa el az 

önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatait. 

Veres Imre polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, hogy a határozati javaslatot 

elfogadni szívesedjenek. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

26/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Védőnői Társulás megszüntetése 
 

1. Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi Védőnői 

Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga János polgármester 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

43/2013. (V.27.) önkormányzati határozat 

A Nagydorogi Védőnői Társulás megszüntetése 
 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagydorogi 

Védőnői Társulás megszüntetésével, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. A képviselő-testület a mellékletben csatolt szerződést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Más napirendi pont nem lévén, Veres Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere 

megköszöni a részvételt a jelenlévőknek, majd a képviselő-testületek együttes ülését 17.45 

órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

 

 

Kmft. 
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Bikács Község Önkormányzata:                               

 

 

                          Varga János 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata:    dr. Sátor Vera  

              jegyző 

 

Veres Imre      

polgármester 

 

 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata: 

   

 

 

Demény Károly 

  polgármester 

 

 

 

 


