J E GY Z Ő K Ö N Y V
Felcsút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének soros üléséről

Az ülés helye:

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75.

Az ülés időpontja:

2013. január 28. 17.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
•
•
•
•
•
•
•

Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros László alpolgármester
Mészáros János képviselő
Makai Kinga képviselő
Flier Éva képviselő
Simon Ákos képviselő
Demjén József képviselő

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András körjegyző (tanácskozási joggal)
Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1.)

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

2.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő:
Polgármester
Körjegyző
Költségvetési előadó

3.)

Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa
önkormányzatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Előterjesztő: Polgármester
Körjegyző

4.)

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Körjegyző

5.)

A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége
megszüntető okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester
Körjegyző

községek

6.)

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése
Előterjesztő: Körjegyző

7.)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó
vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester

8.)

A fiókgyógyszertár kérelme telephely-bejegyzési engedély megadása tárgyában
Előterjesztő: Polgármester

9.)

A Beneficium Bt-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés kijavítása
Előterjesztő:
Polgármester

Mészáros Lőrinc polgármester:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 fővel a képviselőtestület határozatképes. A meghívóban jelzett napirendi pontok változatlanok.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadta el.
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:
1.)

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

2.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő:
Polgármester
Körjegyző
Költségvetési előadó

3.)

Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa
önkormányzatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Előterjesztő: Polgármester
Körjegyző

4.)

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Körjegyző

5.)

A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége
megszüntető okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester
Körjegyző
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése
Előterjesztő: Körjegyző

6.)

községek

7.)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó
vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester

8.)

A fiókgyógyszertár kérelme telephely-bejegyzési engedély megadása tárgyában
Előterjesztő: Polgármester

9.)

A Beneficium Bt-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés kijavítása
Előterjesztő:
Polgármester

1 napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester
Lehullót a hó, amit sikeresen megoldottunk, és a falu összes utcáját eltakarítottuk. Tűzifát
osztottunk a rászorultak részére, ami a saját felajánlásom volt. Több mint 100 család jutott
így tűzifához. Január 1-től az Endresz György Általános Iskola állami fenntartás alá került.
Így az ő működtetése ezen túl az állam feladata lesz. Az Önkormányzat által kapott
tiszteletdíjamat és költségtérítésemet továbbra is felajánlom különböző a községben működő
intézményeknek, civil szervezeteknek, és a rászorultak segélyezésére. A Katolikus
Egyházközösség 15millió Ft-ot nyert pályázaton, mint ezt már elmondtam az előző képviselőtestületi ülésen is. Ismételten kérjük a község Lakosságát, hogy amennyivel tudják,
támogassák az Egyházközösséget, hogy templomunk belülről is szép legyen.

2.napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester
Mint az a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, az Országgyűlés előző évi törvényalkotási
sorozata Magyarország gazdasági rendszerét új alapokra helyezte. Az önkormányzati
költségvetés tervezése erre az évre gyökeresen átalakult, és az eddigi normatív finanszírozás
helyett feladatfinanszírozás alapján határozható meg a költségvetés bevételi oldala.
Az önkormányzati költségvetés első fordulós tárgyalásához a csatolt anyagot előterjesztésem
mellékleteként megküldtem. A jogszabályi keretek változásai, a fejlesztési célok, a konkrét és
tervezhető bevételek és kiadások figyelembe vételével, a korábban elfogadott költségvetési
koncepció alapján határoztuk meg a főbb keretszámokat.
Amennyiben a Tisztelt Képviselők a csatolt rendelet-tervezetben megállapított keretszámokat
jóváhagyják, illetőleg azok módosításáról megegyezésre jutnak, úgy a költségvetés második
fordulós tárgyalásakor – a közös önkormányzati hivatal költségvetésének elfogadását, valami
az Oltalom szociális intézmény költségvetéséhez egyetértési nyilatkozatok beérkezését
követően – a költségvetés elfogadására kerülhet sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2013. évi költségvetés benyújtásának határideje
2013. február 15. napja, melynek az első fordulós tárgyalással eleget teszünk.
-

Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetével
egyetért-e, van –e továbbá módosítási javaslata, és alkalmasnak tartja-e annak a
második fordulóra való tovább vitelét. Amennyiben nincs, úgy javasolom az első
fordulós tárgyalás lezárását.

Mészáros János képviselő:
A Sportcsarnok üzemeltetését át kellene nézni, mert a bevétel nagyon minimális, viszont a
kiadási költségek nagyon magasak. Nagyon le vannak a vizesblokkok is amortizálódva. Rá
kellene költeni a felújításra pár millió Ft-ot ahhoz, hogy megfelelő legyen a használata. Szabó
Lajost be kellene hívatni, hogy számoljon be a működésről és a kihasználtságról.
Makai Kinga képviselő:
A Szabó Lajos mindig a Képviselő-testület rendelkezésére állt, amikor hívtuk. Meg kell kérni,
hogy számoljon be a Sportcsarnok kihasználtságáról.
Flier Éva: 2013. január 1-től állami fenntartásba került az Endresz György Általános iskola.
Nagyon szűkös a költségvetésünk, és sajnos a cafetéria támogatásra nincs lehetőség. A tavalyi
évben felajánlottuk a tiszteletdíjunkat a közalkalmazottak cafetéria támogatására. Lehetséges
lenne-e, hogy idén is felajánlanánk a támogatást a közalkalmazottak részére?
Mészáros Lőrinc polgármester:
Az Önkormányzat által kapott tiszteletdíjamat és költségtérítésemet továbbra is felajánlom
különböző a községben működő intézményeknek, civil szervezeteknek, és a rászorultak
segélyezésére. Képviselő-társaimnak a döntése kell ahhoz, hogy ők mire szeretnék fordítani
ezt az összeget.
Mészáros János képviselő:
Az idei évében akár a Katolikus templom felújítására vagy a Sportcsarnok felújítására is fel
lehetne ajánlani a tiszteletdíjunkat, de mindenki maga dönti el milyen célra ajánlja fel az
összeget. Addig amíg nem döntjük el tegyünk az általános tartalékhoz az összeget.
Felcsút Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013.
évi költségvetése tárgyában elkészített tervezetet: annak tartalmával egyetért.
3. napirendi pont: Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa
községek önkormányzatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közös
önkormányzati hivatalt kell létrehozását kell kezdeményezni azoknak a járáson belüli községi

önkormányzatoknak ahol a lakosságszám nem éri el a kétezer főt. A korábbi körjegyzőséget
működtető öt önkormányzat szándéka a közös hivatal létrehozása, amely az egy évvel
korábban létrejött körjegyzőség gyakorlati működésére, valamint a körjegyzőség működését
megalapozó dokumentumokra támaszkodva működne tovább. Alapelv, hogy valamennyi
településen továbbra is működjön állandó kirendeltség, mely a helyben lakó polgárok
számára ügyintézési könnyebbséget jelent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodástervezet megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az öt önkormányzati képviselő-testület
együttes ülésének hatáskörébe tartozik.
Hozzászólások a napirendi ponthoz:
Dr. Sisa András körjegyző:
-

-

-

-

-

A Mötv. megszüntette a körjegyzőség intézményét, helyette közös önkormányzati
hivatal létrehozását írja elő. Változtak a működés állami finanszírozásának feltételei
is. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem teszi lehetővé a jelenlegi 23 fő köztisztviselő
foglalkoztatását, esetünkben 15,5 fő köztisztviselő a közös hivatal elismert és
finanszírozott létszáma.
Az állami normatíva elosztása a társult települések együttes lakosságszámát
figyelembe véve, lakosságszám arányában történik.
Az előterjesztés sok dologi költséget csökkentő intézkedést tartalmaz, például a
telefonköltségek, nyomtatvány, irodaszer költségek tekintetében.
Megfontolásra érdemes egy közös, felcsúti székhelyű pénzügyi csoport létrehozása.
A székhely, Felcsút önkormányzata vállalta a közös honlap létrehozását és
működtetését, ahol minden község eleget tehet például törvényben előírt közzétételi
kötelezettségeinek (testületi ülések jegyzőkönyvei, helyi rendeletek, közérdekű
információk, stb.)
A jelenlegi létszám minimális –2,5 fős – csökkentésével és teljes heti nyitvatartási,
ügyfélfogadási renddel akkor működhet tovább egy-egy önkormányzati kirendeltség,
ha vállalja a többletköltségeket személyi és dologi kiadások tekintetében egyaránt.
A közös hivatal létrehozásával összefüggő alapdokumentumok elfogadása után a
jövőben nem kell együttes üléseket tartania az öt községnek. Mindenki külön
megtárgyalja az együttes döntések előterjesztését, majd kidolgozza álláspontját,
eljuttatja a székhely településre, aki ennek figyelembe vételével meghozza döntését.
Február 4-én, hétfőn lesz együttes testületi ülés. Ahhoz, hogy március 1. napján
indulni tudjon a közös hivatal, javaslom teljes körben megvitatni a határozati
javaslatot azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés ne okozhasson problémát.

Felcsút Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás tervezetét és annak tartalmával egyetért.
4. napirendi pont: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester:

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa
Községek Körjegyzősége jogutódjaként, 2013. március 1. napjával jön létre, annak
létrehozásáról rendelkező megállapodás tartalmának megfelelően, a körjegyzőség teljes,
meglévő személyi állományának átvételével. A közös önkormányzati hivatal működésének
alapdokumentuma a létrehozó szervek által jóváhagyott, a jogszabály előírásainak megfelelő
tartalmú alapító okirat.
Az alapító okirat tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, egyben kérem a Tisztelt
Képviselőket annak megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés hatáskörébe
tartozik.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Felcsút Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatalt alapító okiratának tervezetét és annak tartalmával egyetért.
5. napirendi pont: A Felcsút-Alcsútdoboz- Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek
Körjegyzősége megszüntető okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester
A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőség jogutódlással,
2013. február 28. napjával megszűnik. A megszüntetési aktus alapdokumentuma az alapító
szervek által jóváhagyott, a jogszabály előírásainak megfelelő tartalmú megszüntető okirat.
A megszüntető okirat tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, egyben kérem a Tisztelt
Képviselőket annak megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés hatáskörébe
tartozik.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Felcsút Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsút- AlcsútdobozCsabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőség megszüntető okiratának tervezetét és
annak tartalmával egyetért.
6. napirendi pont: A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Körjegyző
Dr. Sisa András körjegyző:
Az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálata során a
38/2012. (XI.14.) AB határozatában megállapította, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4)
bekezdése, valamin 143. § (4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért ezeket 2012.
november 15-i hatállyal megsemmisítette. Az Mötv. 51. § (4) bekezdése adott felhatalmazást

az önkormányzatok képviselő-testületei részére, hogy
határozzanak meg tiltott, közösségellenes magatartásokat.

önkormányzati

rendeletben

Az Alkotmánybíróság hivatkozott döntése szerint a Mötv. említett jogszabályi előírásai nem
felelnek meg a jogbiztonság követelményének, illetve az önkormányzatok anélkül kaptak
rendeletalkotásra felhatalmazást, hogy a jogalkotói hatáskör terjedelme, annak keretei a
törvényben szabályozásra kerültek volna.
A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt a képviselő-testületnek az
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyeznie.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:

Felcsút Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
1/2013. (II.01.)
önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
19/2012 (VI.20.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. napirendi pont: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára
vonatkozó vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester:
2013. január 1. napjától az állam gondoskodik az általános iskolai a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról Alcsútdoboz községben. A KIK 2013. január 1. napjától az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján működteti az általános iskolánkat mellyel
kapcsolatban – a csatolt szerződés-tervezet aláírását követően – vagyonkezelői joggal fog
rendelkezni.

A megkötendő vagyonkezelési szerződésben szükséges meghatározni azokat az egyéb
körülményeket, melyek az oktatási intézmény fizikai sajátosságaiból adódóan üzemeltetési
többletköltséget keletkeztethetnek, és amelyek az oktatási intézmény alapfeladatainak
ellátásához feltétlenül szükségesek.
Felcsút esetében ilyen kérdés a Sportcsarnok igénybevétele kapcsán merült fel. Korábban is a
Sportcsarnok ingyenes használatával biztosítottuk az – akkor még önkormányzati fenntartású
– általános iskolánk tanulói számára előírt kötelező testnevelésórák és tanórán kívüli
foglalkozás helyszínét.
Úgy vélem, azzal, hogy az iskola fenntartójának személyében változás következett be, még
ugyanazok a felcsúti gyerekek használják a Sportcsarnokot, akik korábban használták: ők a
mi gyermekeink, az oktatási intézmény és a Sportcsarnok is értük és a felcsúti polgárokért
van. Ennek alapján nem tartom méltányosnak a Sportcsarnok használatáért bármely jogcímen
díjat szedni, mivel erkölcsi kötelességünk támogatni mind a gyermekeinket, mind pedig az ő
testi fejlődésüket. Amennyiben a Tisztelt Képviselők véleményemmel egyetértenek, úgy kérem,
hogy a vagyonkezelési szerződés 27. pontja szerint a Sportcsarnok használatát a KIK részére
ingyenesen biztosítsuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a
csatolt szerződés-tervezet szerint részemre felhatalmazást adni a vagyonkezelési szerződés
aláírására.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013 (I.28.) számú határozata
Vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról Felcsút Község Önkormányzata és a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ között
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút Község Önkormányzata és a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ között – az Endresz György Általános Iskola
vonatkozásában – vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról határoz jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. február 15.
Mészáros Lőrinc polgármester

8. napirendi pont: A fiókgyógyszertár kérelme telephely-bejegyzési engedély megadása
tárgyában
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a településünkön fiókgyógyszertárat üzemeltető
Zászkaliczky Tamásné egyéni vállalkozó 2013. február 1. napjától tevékenységét gazdasági
társasági formában kívánja gyakorolni.
Mivel a fiókgyógyszertár épülete önkormányzati tulajdon, így a cégjegyzési eljárás során
szükséges arról nyilatkoznunk, hogy a használati jogot az önkormányzat erre az ingatlanra
biztosítja.
Javasolom a telephely-használatot megalapozó nyilatkozat kiadását a határozati javaslat
szerint, és egyben kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hatalmazzon fel a gyógyszertár
üzemeltetési szerződés módosításának aláírására, mely a bérlő jogi helyzetében bekövetkező
változást rögzíti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013 (I.28.) számú határozata
a Platánlevél Kft. részére szóló telephely-használatról
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8086 Felcsút, Fő u. 75. szám alatti
Felcsút belterület 371/2. hrsz.) ingatlan kizárólagos tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy a
Platánlevél Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8087 Alcsútdoboz,
Béke u. 3. szám alatti gazdasági társaság részére egészségügyi szolgáltatói tevékenység –
fiókgyógyszertár üzemeltetése – céljából a fenti ingatlan részét képező gyógyszertári
helyiségeket külön szerződésben meghatározott módon használatba adja.
Jelen nyilatkozatot a Képviselő-testület a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (4) bekezdése szerint, a cég használati
jogosultságának igazolására adta ki.

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a fiókgyógyszertárat
jelenleg is üzemeltető, fenti gazdasági társaságot alapító Zászkaliczky Tamásné dr. Göllner
Zsuzsanna bérlő helyébe lépő Platánlevél Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággal a bérleti szerződést a
korábban kötött, jelenleg is érvényes bérleti szerződésben meghatározott tartalommal aláírja.
Határidő:
Felelős:

2013. február 1.
Mészáros Lőrinc polgármester

9. napirendi pont: A Beneficium Bt-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés kijavítása
Előterjesztő: Polgármester
Mészáros Lőrinc polgármester:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a településünkön működő dr. Goda Lajos
háziorvos személyes közreműködésével háziorvosi, iskola-egészségügyi és ifjúságegészségügyi tevékenységet végző Beneficium Bt. és Felcsút Község Önkormányzata 2012.
december 17. napján feladatellátási szerződést kötött.
Sajnálatos módon mind a szerződő felek megnevezésénél, mind pedig az aláírásnál a
szerződés szövegében elírás történt: a szerződésben Beneficium Egészségügyi Betéti Társaság
került feltüntetésre, míg a szolgáltató helyes elnevezése Beneficium Szolgáltató Betéti
Társaság. A lényeges eltérés miatt a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv nem tudja
módosítani a működési engedélyt, így szükséges a szerződés javítása.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fenti módosítást tartalmazó határozati javaslatot
hagyja jóvá, egyben hatalmazzon fel szerződés javított példányai aláírására.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
3/2013 (I.28.) számú határozata
a Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Beneficium Bt és Felcsút Község Önkormányzata közötti
feladatellátási szerződés kijavításáról
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, megállapítja, hogy a Beneficium
Egészségügyi Betéti Társaság és Felcsút Község Önkormányzata között 2012. december 17.

napján megkötött, területi háziorvosi alapellátás, iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi
ellátás tárgyú feladatellátási szerződésben a szolgáltató neve tévesen került feltüntetésre.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződő egészségügyi szolgáltató neve helyesen
Beneficium Szolgáltató Betéti Társaság.
A Képviselő-testület a polgármestert, hogy a kijavított feladatellátási szerződéseket aláírja
azzal, hogy abban egyéb tartalmi és formai módosítás nem történik.
(A feladatellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.)
Határidő:
Felelős:

2013. január 29.
Mészáros Lőrinc polgármester

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a soros, nyílt testületi ülést 19.00
órakor bezárta.
K. m. f.
Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
körjegyző

