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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

1. A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagi önkormányzatai az alábbi 

határozataikkal döntöttek a Társulás, mint jogi személy 2015. augusztus 31-napjával történő 

megszüntetéséről, továbbá arról, hogy 2015. szeptember 1-napjától kezdődően a feladatellátásra 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. – továbbiakban: Mötv. – 41. 

§ (6) bekezdése szerint egymással – s a 2. pontban nevesített önkormányzatokkal - megállapodást 

kötnek, melyben Bicske Város Önkormányzatát bízzák meg a feladat ellátásával: 

 

Önkormányzat megnevezése Képviselőtestületi határozat száma 

Bicske Város Önkormányzata 219/2015(VII.3.) 

Csabdi Község Önkormányzata 61/2015(VI.29.) 

Felcsút Községi Önkormányzat 66/2015(VI.22.) 

Mány Község Önkormányzata 133/2015(VI.24.) 

Óbarok Község Önkormányzata 92/2015(VI.25.) 

Szár Községi Önkormányzat 116/2015(VI.23.) 

Tabajd Község Önkormányzata 73/2015(VI.26.) 

Újbarok Községi Önkormányzat 71/2015(VI.25.) 

Vértesacsa Község Önkormányzata 105/2015(VI.25.) 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 76/2015(VI.22.) 

Vál Község Önkormányzata 123/2015. (VI.25.) 

 

2. A Társulás tagi önkormányzatain kívül Csákvár Város Önkormányzata 244/2015 (VI.30.) sz. 

határozatával, Bodmér Község Önkormányzata 85/2015 (VI.24.) sz. határozatával, Vértesboglár 

Község Önkormányzata 88/2015 (VI.24.) sz. határozatával, Gánt Község Önkormányzata 84/2015 

(VI.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási 

feladatokat a Társulás volt tagi önkormányzataival együtt szintén feladatellátási szerződés útján 

kívánják teljesíteni.  

 

 A képviselőtestületi határozatokban a Képviselőtestületek felkérték a polgármestereiket arra, 

hogy a feladatellátásra vonatkozó szerződést terjesszék a Képviselőtestületek ülése elé. Ezen 

kötelezettségnek eleget téve a határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal a 

feladatellátásra kötendő szerződés megkötésére javaslattal élek.  

 

 2015. augusztus 1-napjával lép hatályba az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény, melynek 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat változatlanul 

kötelező feladata az „egészségügyi alapellátáshoz”  kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi 

és fogorvosi ügyeleti ellátás.  

 

 A törvény 6. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete rendeletben 

megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő 

ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 

megállapodásban határozzák meg.  

 

 A 6. § (2) bekezdés értelmében a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét.  

 

 A jogalkotásról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve több településre kiterjedő hatályú 

önkormányzati rendelet alkotásánál a megállapodásban kijelölt önkormányzat jogosult a rendelet 

megalkotására. A Központi Orvosi Ügyelet székhelye ezidáig is Bicske Város volt, melyre 

figyelemmel a feladatellátás tekintetében változatlanul körzeti székhelynek minősül.   
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Tisztelettel kérem a Képviselőtestületet a határozati javaslat és annak mellékletét képező 

feladatellátási szerződés megvitatására s elfogadására.  

 

Alcsútdoboz, 2015. június 23.  

     Tóth Erika 

     polgármester 

 

 

 

H A T ÁR OZ A T I  J A VA S L A T  

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátására Mötv. 41. § (6) bekezdés alapján feladat-

ellátási szerződés megkötése 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátására feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozó 

javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

 

I. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 

13. § 4. pontjában s – a 2015. augusztus 1-napjától hatályos – az „egészségügyi alapellátásról” 

szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási feladat-

ellátására, mint Megbízó 2015. szeptember 1-i kezdő hatállyal, határozatlan időtartamra 

feladat-ellátási szerződést köt az alábbi Önkormányzatok Képviselőtestületeivel:  

 

1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével, mint Megbízottal 

2.  Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

3. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

4. Mány Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

5. Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

6. Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

7. Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

8. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

9. Vál Község Önkormányzat Képviselőtestületével, 

10. Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

11. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületével, 

12. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

13. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

14. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületével, mint Megbízókkal. 

 

II. A Képviselőtestület a háziorvosi és házi gyermek orvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező 

feladat ellátására vonatkozó Feladat-ellátási szerződést a határozat 1. számú mellékletében 

foglalt tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak aláírására. 

 

III. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Felelős:  Tóth Erika 

  polgármester 

 Határidő: 2015. augusztus 31. 
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Határozati javaslat 1. számú melléklete 

Feladat-ellátási szerződés 

 háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat ellátására 

 

amely létrejött egyrészről:  
 

Bicske Város Önkormányzata - székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzskönyvi azonosító száma: 

727046, KSH statisztikai számjele: 15727048-8411-321-07, adószáma: 15727048-2-07, képviseli: 

Pálffy Károly polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízott 
 

másrészről:  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata - székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5., 

törzskönyvi azonosító száma:  727035 , KSH statisztikai számjele: 15727031-8411-321-07, 

adószáma: 15727031-2-07, képviseli: Tóth Erika polgármester - mint közszolgáltatásért felelős 

szerv, mint Megbízó 
 

Csabdi Község Önkormányzata - székhelye:  2064 Csabdi, Szabadság utca 44., törzskönyvi 

azonosító száma: 727640, KSH statisztikai számjele: 15727646-8411-321-07, adószáma: 15727646-

1-07, képviseli: Huszárovics Antal polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Felcsút Községi Önkormányzat - székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 75., törzskönyvi azonosító száma: 

727563, KSH statisztikai számjele: 15727567-8411-321-07, adószáma: 15727567-2-07, képviseli: 

Mészáros Lőrinc polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Mány Község Önkormányzata - székhelye: 2065 Mány, Rákóczi út 67., törzskönyvi azonosító száma: 

727530, KSH statisztikai számjele: 15727536-8411-321-07, adószáma: 15727536-2-07, képviseli: 

Szabó Zoltán polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Óbarok Község Önkormányzata - székhelye: 2063 Óbarok, Iskola utca 3., törzskönyvi azonosító 

száma: 727684, KSH statisztikai számjele: 15727684-8411-321-07, adószáma: 15727684-1-07, 

képviseli: Borbíró Mihály polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Szár Községi Önkormányzat - székhelye: 2066 Szár, Rákóczi utca 68., törzskönyvi azonosító száma: 

361558, KSH statisztikai számjele: 15361552-8411-321-07, adószáma: 15361552-2-07, képviseli: 

Moharos Péter polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Tabajd Község Önkormányzata - székhelye: 8088 Tabajd, Dózsa György utca 2., törzskönyvi 

azonosító száma: 727574, KSH statisztikai számjele: 15727574-8411-321-07, adószáma: 15727574-

2-07, képviseli: Bárányos Csaba polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Újbarok Községi Önkormányzat - székhelye: 2066 Újbarok, Fő utca 1., törzskönyvi azonosító száma: 

364603, KSH statisztikai számjele:  15364603-8411-321-07, adószáma: 15364603-1-07, képviseli: 

Schnobl Ferenc polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 

 
 

Vál Község Önkormányzata - székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 2., törzskönyvi azonosító 

száma: 727079, KSH statisztikai számjele: 15727079-8411-321-07, adószáma: 15727079-1-07, 

képviseli: Bechtold Tamás János polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
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Vértesacsa Község Önkormányzata - székhelye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2., törzskönyvi 

azonosító száma: 727080, KSH statisztikai számjele: 15727086-8411-321-07, adószáma: 15727086-

2-07, képviseli: Kovács Zoltán polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

 

 

Csákvár Város Önkormányzata - székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., törzskönyvi azonosító 

száma: 727057, KSH statisztikai számjele: 15727055-8411-321-07, adószáma: 15727055-2-07, 

képviseli: Illés Szabolcs polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó 
 

Vértesboglár Község Önkormányzata - székhelye:  8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3., 

törzskönyvi azonosító száma:  364450, KSH statisztikai számjele: 15364452-8411-321-07, 

adószáma: 15364452-2-07, képviseli: Sztányi István polgármester - mint közszolgáltatásért felelős 

szerv, mint Megbízó 
 

Bodmér Község Önkormányzata - székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58., törzskönyvi 

azonosító száma: 364461, KSH statisztikai számjele: 15364469-8411-321-07, adószáma: 15364469-

1-07, képviseli: Balogh István László polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint 

Megbízó 
 

Gánt Község Önkormányzata - székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25., törzskönyvi azonosító 

száma: 362247, KSH statisztikai számjele: 15362247-8411-321-07, adószáma: 15362247-2-07, 

képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó - 

továbbiakban együtt: Megbízók - között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

 

I. 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi központi ügyeleti feladatot: 

 

 Bicske Város Önkormányzata  

 Csabdi Községi Önkormányzat  

 Felcsút Községi Önkormányzat 

 Mány Község Önkormányzat  

 Óbarok Községi Önkormányzat  

 Szár Községi Önkormányzat  

 Tabajd Község Önkormányzata  

 Újbarok Községi Önkormányzat  

 Vál Község Önkormányzat  

 Vértesacsa Község Önkormányzata  

 Alcsútdoboz Település Önkormányzat  

 

közigazgatási területére kiterjedően a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – 

melynek székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. sz. – látja el az Orvosi Ügyelet Nonprofit  Kft.-

vel 2012. augusztus 17-napján  létrejött 2015. augusztus 31-napjáig terjedő időtartamra szóló 

szolgáltatási szerződés útján.  

 

A Társulás tagi önkormányzatai döntöttek arról, hogy a Társulást, mint jogi személyt 2015. 

augusztus 31-napjával közös megegyezéssel megszüntetik s a feladatellátásra a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. – továbbiakban: Mötv. – 41. § (6) bekezdése 

szerint egymással megállapodást kötnek, melyben Bicske Város Önkormányzatát bízzák meg a 

feladatellátásával.  
 

2. Csákvár Város Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Bodmér Község 

Önkormányzata, mint megbízók - Bicske Város Önkormányzata, mint fizető - és az Orvosi 

Ügyelet Nonprofit Kft. között megbízási szerződés áll fenn szintén 2015. augusztus 31-napjáig 

az összevont központi ügyeleti feladatok ellátására. 
 



6 

 

3. Gánt Község Önkormányzata az ügyeleti feladatok teljesítésére határozott időtartamra – 2016. 

január 31-napjáig – az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 

Társulással kötött megállapodást, mely Társulás az Alba Családorvosi Egyesülettel kötött 

közreműködői szerződés alapján látja el a feladatot. A Képviselőtestület 79/2015. (VI.29.) 

számú határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. szeptember 1-napjától az 1. és 

2. pontban nevesített önkormányzatokkal kíván az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a 

feladatellátásra szerződést kötni. A Képviselőtestület kezdeményezi 2015. augusztus 31-napjával 

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással fennálló megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetését.  
 

4. Az 1., 2., és 3., pontban nevesített önkormányzatok Képviselőtestületei döntöttek arról, hogy a 

2015. szeptember 1-i hatállyal a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat közszolgáltatás 

ellátására az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján Bicske Város Önkormányzata 

Képviselőtestületével feladatellátási szerződést kívánnak kötni, azzal, hogy a feladatellátás 

közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevővel kötendő szolgáltatási szerződés útján 

valósítandó meg.  
 

 A Képviselőtestületek felkérték és felhatalmazták Bicske Város Önkormányzata 

Képviselőtestületét a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Bicske Város Önkormányzata részéről 

a közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételére került. 
 

III. 
 

5. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített, - a 

2015. augusztus 1-napjától hatályos - az egészségügyi alapellátásáról szóló 2015. évi CXXIII. 

5. § (1) bekezdés c.) pontjában foglalt háziorvosi, gyermek háziorvosi ügyeleti közszolgáltatási 

kötelező feladat ellátását 2015. szeptember 1-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra: 
  

5.1.  Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.2.  Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.3.  Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.4.  Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.5.  Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.6.  Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

5.7.  Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.8.  Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.9.  Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

5.10. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete 

5.11. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

5.12. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

5.13. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

5.14. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
 

a teljes közigazgatási területére kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel átadja Bicske Város 

Önkormányzata Képviselőtestülete részére. 
 

Bicske Város Önkormányzata jelen feladatellátási szerződéssel – továbbiakban: szerződés – a 

feladat ellátását – mint központi orvosi ügyeleti feladatot – vállalja.  
 

Az Önkormányzatok 2015. évi CXXIII. tv. 6. § (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, 

hogy a központi orvosi ügyeleti körzet székhelye: Bicske Város. Az Ügyeleti Központ címe: 2060 

Bicske, Kossuth tér 17. szám.  
 

A Bicskei székhelyű háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet körzete magában foglalja 

Bicske Város és az 5.1. – 5.14. pontban nevesített települések közigazgatási területét. A központi 

orvosi ügyeleti körzet önkormányzati rendeletben történő megállapítására Bicske Város 

Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.  
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6. A Megbízott és a Megbízó Önkormányzatok már az I/1.-4. pont szerint döntöttek arról, hogy az 

ügyeleti feladatot közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltatóval kívánják 

megvalósítani a vele 2015. szeptember 1-napjától 48 hónap időtartamra kötendő szolgáltatási 

szerződés útján.  

 

 Az Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy: 

 

 6.1. az „Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól” szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a finanszírozási 

szerződés - továbbiakban: finanszírozási szerződés – megkötésére az egészségügyi 

szolgáltató jogosult, mely által nem fedezett további költségeket az Önkormányzatok – az 

OEP finanszírozás tekintetében irányadó időpontban fennálló – lakosságszám arányában 

viselik, oly módon, hogy az egészségügyi szolgáltatónak a számlát az Önkormányzatok 

nevére szólóan kell kiállítania,  

 

 6.2. a 6.1. pont szerinti anyagi kötelezettség vállalásra figyelemmel az egészségügyi 

szolgáltatóval kötendő szolgáltatási szerződésben megrendelőként az 5. pontban nevesített 

Önkormányzatok részt vesznek,  

 

6.3. a szolgáltatási szerződésben a Megrendelőket megillető jogköröket – ügyeleti tevékenység 

ellenőrzése, ügyeleti szolgálat Működési Szabályzata jóváhagyása, módosítása, utasítási 

jogkör, beszámolók megkérése stb. – Bicske Város Önkormányzata Megbízott gyakorolja, 

 

6.4. azzal, hogy az 5.1. – 5.14. pont alatt nevesített önkormányzatok Bicske Város 

Önkormányzata részére intézkedés megtételét a szolgáltatási szerződéssel érintett bármely 

kérdésben kezdeményezhetik, 

 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 

 

 7.1. a központi ügyeleti elnevezését változatlanul fenntartják: Bicske és Környéke Központi 

Orvosi Ügyelet elnevezéssel, 

 

 7.2. a Központi Orvosi Ügyelet időtartama és személyi állománya száma, melynek biztosítására 

az egészségügyi szolgáltató köteles: 

 

Ügyeleti 

forma 

Ügyeleti idő 

kezdete – vége 

Ügyeleti 

gépkocsi 

száma 

Ügyeleti szolgálat létszáma 

Orvos szakdolgozó 

(ápoló) 

gépkocsi 

vezető 

Hétköznap 16 – 08 1 2 1 1 

Hétvége, 

ünnepnap 

megelőző 

munkanap 16 

órától – a 

következő 

munkanap 08 óráig 

1 2 1 1 

 

 7.3. a Központi Orvosi Ügyelet működéséhez szükséges helyiségcsoportot – mely 2060 Bicske 

Kossuth tér 17. sz. alatt fekszik – Bicske Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. 

Az ügyeletet ellátó orvosok és a sofőr pihenőjének elhelyezésére szolgáltató 2060 Bicske, 

Kossuth tér 14/B takarítási és - közműszolgáltatási költségeit az Önkormányzatok – a 6.1. 

pontban nevesített időpontban fennálló – lakosságszám arányosan viselik.   
 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 6.1. pontban foglalt többletköltségek és 7.3. 

pontban nevesített közműszolgáltatási költségek tervezett összegét, éves költségvetésükben 

szerepeltetik: 
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 8.1. a 6.1. pont szerinti többletköltségeket havonta az egészségügyi szolgáltató részére az általa 

kiállított számla alapján a kézhezvételt követő 15 napon belül átutalással, 
 

 8.2. a 7.3. pont szerinti közműszolgáltatási költségek összegét az 5.1. – 5.14. pontban nevesített 

önkormányzatok negyedévente utólag Bicske Város Önkormányzata által kiállított számla 

alapján szintén 15 nap esedékességgel átutalással  
 

 teljesítik.  
 

 Amennyiben a 8.1. pont szerinti kötelezettségének az Önkormányzat(ok) nem tesz eleget, 60 

napon túli késedelembe esik s emiatt az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatási szerződést 

azonnali hatállyal felmondja, úgy a fizetési kötelezettségét nem teljesítő Önkormányzat(ok) 

köteles(ek) – egymás között lakosságarányos megosztással - viselni a szolgáltatási szerződés 

szerződésszegése miatti valamennyi anyagi jogkövetkezményt, beleértve az új szolgáltatóval 

kötendő szerződés időpontjáig az OEP finanszírozás elmaradásából származó kár összegét is.  
 

9. A 6. pont szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés bármely jogcímen 

történő megszűnését megelőző 3 hónappal korábban az Önkormányzatok megállapodnak 

abban, hogy az ügyeleti feladatot milyen módon kívánják ellátni: 
 

 9.1. amennyiben újabb határozott időtartamú szolgáltatási szerződést kívánnak kötni, úgy a 

közbeszerzési eljárás lefolytatására s a szerződés megkötésére, a költségek viselésére a      

4., 6.– 8. pontokban foglaltak változatlanul irányadóak,  
  

 9.2. más módon történő feladatellátás tekintetében jelen feladatellátási szerződés módosítása 

útján kell rögzíteni annak módját, költségei viselésének rendezését s a szerződés 12., 13., 

pontban foglaltaktól eltérő rendes felmondásának szabályait. 
 

10. Szerződő felek polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselőtestületeiknek 

jelen szerződés 5. pontjában rögzített feladat ellátásának tapasztalatairól. 
 

11. Jelen szerződést szerződő felek írásban közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, s a 6. 

pont szerinti szolgáltatási szerződés bármely jogcímen történő megszűnését követően 

megszüntethetik. 
 

12. Jelen feladat – ellátási szerződést a 6. pont szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött 

szolgáltatási szerződés időtartama alatt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, kizárólag 

annak megszűnése időpontjára szólóan lehet három havi felmondási idő mellett bármely fél 

által írásban rendes felmondással felmondani. 
 

13. Amennyiben újabb szolgáltatói szerződés megkötésére kerül sor, úgy a szerződés 

megszüntetésére a 12. pontban foglaltak az irányadóak. 
 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fentiekben megjelölt jogszabályi 

rendelkezéseken túlmenően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 

egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet s a helyükbe lépő mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

15. A Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitájukat elsősorban békés úton rendezik, ennek 

eredménytelensége esetén kikötik - értékhatártól függően - a Bicskei Járásbíróság, illetve a 

Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

16. A feladatellátási szerződést az Önkormányzatok Képviselőtestületei az alábbi határozataikkal 

hagyták jóvá s hatalmazták fel a polgármestert annak aláírására: 
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 16.1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.2. Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.3. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.4. Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.5. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.6. Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.7. Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII….) számú 

határozatával  
 

 16.8. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.9. Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

  
 

16.10. Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.11. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete …/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.12. Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.13. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete …/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.14. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  
 

 16.15. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú 

határozatával  

 

Szerződő felek jelen feladat-ellátási szerződést annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyóan aláírták. 

 

 Kelt, Bicske, 2015. augusztus „     „ 

 

 

 Bicske Város Önkormányzata Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

 képviseletében:  képviseletében: 

  

 

 /: Pálffy Károly:/ /: Tóth Erika:/  

 polgármester  polgármester 

  

 Csabdi Község Önkormányzata Felcsút Községi Önkormányzat 

 képviseletében:  képviseletében: 

   

 

 /: Huszárovics Antal:/ /: Mészáros Lőrinc :/  

 polgármester  polgármester 
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 Mány Község Önkormányzata Óbarok Község Önkormányzata 

 képviseletében:  képviseletében: 

   

 

 /: Szabó Zoltán:/ /: Borbíró Mihály :/  

 polgármester  polgármester 

 

 Szár Községi Önkormányzat Tabajd Község Önkormányzata 

 képviseletében:  képviseletében: 

   

 

 /: Moharos Péter:/ /: Bárányos Csaba :/  

 polgármester  polgármester 

 

 Újbarok Községi Önkormányzata Vál Község Önkormányzata 

 képviseletében:  képviseletében: 

   

 

 /: Schnobl Ferenc:/ /: Bechtold Tamás János:/  

 polgármester  polgármester 

 

 Vértesacsa Község Önkormányzata Csákvár Város Önkormányzata 

 képviseletében:  képviseletében: 

   

 

 /: Kovács Zoltán:/ /: Illés Szabolcs :/  

 polgármester  polgármester 

 

 Vértesboglár Község Önkormányzata Bodmér Község Önkormányzata 

 képviseletében:  képviseletében: 

   

 

 /: Sztányi István:/ /: Balogh István László:/  

 polgármester  polgármester 

  

 

 

 Gánt Község Önkormányzata  

 képviseletében:   

   

 

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/  

 polgármester  

 

 

 

 

 

Záradék: 
A Szerződés 16. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a fenti Szerződés szövegezését 

tartalmazzák, melynek aláírására a polgármesterek felhatalmazással rendelkeznek. 

 

Kelt: Bicske, 2015. augusztus ”  ”. 
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 /: Dr. Révész Zoltán :/ /: Dr. Sisa András :/  

 Bicskei Polgármesteri Hivatal Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

 jegyzője jegyzője 

 

    

 

 /: Dr. Majoros Ildikó :/ /: Tóth Jánosné:/  

 Mányi Közös Önkormányzati Hivatal  Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 

     jegyzője     jegyzője 

 

 

 

 /: Dr. Reigelman Henrik :/ /: Dr. Balogh Lóránd :/  

 Szári Közös Önkormányzati Hivatal Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

 jegyzője jegyzője 

 

    

 


