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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
 nyílt rendkívüli üléséről 

 
 

Az ülés helye:              Óbarok, Iskola u. 3. Önkormányzat Tanácskozóterme  
 

Az ülés időpontja:       2021. július 7. 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
    Mészáros Kartal polgármester 

Kiss István Béláné alpolgármester  
Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő  

Tóth Anita képviselő  
Szakács Mónika Erzsébet képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Dr. Fehér Diána  aljegyző 

Bócsiné Mészáros Anna  óvodavezető 

Mészáros Dávid  közművelődési szakember 

Freész Józsefné  jegyzőkönyvvezető 

     

Napirend előtt: 
 

Mészáros Kartal polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, Dr. Fehér Diána aljegyző asszonyt, az 

Óbarki Kisvakond Óvoda óvodavezetőjét Bócsiné Mészáros Anna asszonyt, Mészáros Dávid 
urat az önkormányzat közművelődési szakemberét. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mert az 5 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van.  
 

Javaslom a Képviselő-testület részére a napirendi pontok közé felvételre az alábbi 
előterjesztéseket; 

- 4. napirendi pont: Könyvtári bútor beszerzés pályázat bútor beszerzés kivitelező 
kiválasztása 

- 5. napirendi pont: A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának 
lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodás és a szolgáltatás 
működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

- 6. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződés módosítása házi gyermekorvosi feladatok 
ellátásáról 

  

Van-e egyéb javaslat a meghívóban kiküldött napirend módosítására?  Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy fogadja el a módosított napirendi javaslatokat.  
 

Az ülésre javasolt napirendi pont: 
 

1) Döntés az Óbarki Kisvakond Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

2) Döntés az Óbarok 0348. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 



 

 

Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

3) Döntés Mészáros Kartal polgármester részére jutalom megállapításáról  
Előterjesztő: Kiss István Béláné alpolgármester 

4) Könyvtári bútor beszerzés pályázat bútor beszerzés kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

5) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 
vonatkozó együttműködési megállapodás és a szolgáltatás működtetésével 
kapcsolatos feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

6) Feladat-ellátási szerződés módosítása házi gyermekorvosi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

 
A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 

Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a módosított 
napirendről. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

94/2021. (VII. 7.) határozata  
 

döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről   
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. július 7-i nyílt 
rendkívüli képviselő-testületi ülésre tett napirendi javaslatot elfogadja. 
 

      Határidő:  azonnal 

      Felelős:  polgármester 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása: 
 

1) Döntés az Óbarki Kisvakond Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

2) Döntés az Óbarok 0348. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

3)    Döntés Döntés Mészáros Kartal polgármester részére jutalom megállapításáról  
Előterjesztő: Kiss István Béláné alpolgármester 

4)    Könyvtári bútor beszerzés pályázat bútor beszerzés kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 



 

 

1) Könyvtári bútor beszerzés pályázat bútor beszerzés kivitelező kiválasztása 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

5) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására 
vonatkozó együttműködési megállapodás és a szolgáltatás működtetésével 
kapcsolatos feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

6) Feladat-ellátási szerződés módosítása házi gyermekorvosi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Döntés az Óbarki Kisvakond Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 

Mészáros Kartal polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda alapító okirat korábban 
módosításra került, melyhez az óvodai SZMSZ-t is el kell fogadnia az Önkormányzatnak. 
Az SZMSZ-t az óvodavezető készítette el. Kérdezem, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni az 
intézményvezető felé, illetve óvodavezető asszony szeretne szóbeli kiegészítést tenni a 

napirenddel kapcsolatban.  

Kérdés nem hangzik el a képviselőktől, illetve az óvodavezető sem kívánja kiegészíteni a 
napirendet.   

 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését az Óbarki 
Kisvakond Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

95/2021. (VII. 7.) határozata 

 

Óbarki Kisvakond Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óbarok Község 
Önkormányzat fenntartásában működő Óbarki Kisvakond Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és jelen határozat mellékletében foglaltak alapján egyetért avval. 
 

Felkéri Mészáros Kartal polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

2. Napirendi pont 

Döntés az Óbarok 0348. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Mészáros Kartal polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, a pandémia idején képviselő-testületi hatáskörben 
a 77/2021. (VI. 10.) határozatban döntöttem az Óbarok külterületi 0348. hrsz.-ú ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázat meghirdetésre került. Szántóról van 
szó, de az értékbecslő és a vagyonkataszter szerint viszonylag magas áron 6,5 millió forintért 
hirdettük meg. Az ingatlanra egy ajánlat érkezett 6.551.000,-Ft ajánlati összeggel. 
 

Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
Hozzászólás nem hangzik el. 
 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését arról, hogy 
az Óbarok 0348 hrsz.-ú ingatlant értékesíti Holczer Tamás részére bruttó 6.551.000,-Ft 

vételáron és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

96/2021. (VII. 7.) határozata 

 

az Óbarok 0348 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óbarok 0348 hrsz.-ú, 
12.912 m2, beépítetlen szántó művelési ágú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 
kiírt pályázat érvényes és eredményes és bruttó 6.551.000,-Ft, azaz hatmillió-
ötszázötvenegyezer forintos vételáron Holczer Tamás (szül: Budapest, 1985. 11. 09., anyja 
neve: Pintér Erika Ibolya) 2051 Biatorbágy, Vörösmarty u. 2. szám alatti lakos részére 
értékesíti. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés aláírására 
és a szükséges nyilatkozatok megtételére azzal, hogy az ügyvédi munkadíj a vevőt terheli. 
 

Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: polgármester  

 

Gyöngyi
Textbox

Gyöngyi
Textbox



 

 

Melléklet a 96/2021. (VII. 7.) határozathoz 

Ingatlan adásvételi szerződés, 
 

amely egyrészről: Óbarok Község Önkormányzat – képv.: Mészáros Kartal polgármester – 2063 

Óbarok, Iskola u. 3. (törzsszáma: 15727684, adószáma:  
mint eladó,  
másfelől pedig: 
Holczer Tamás földműves, (születési neve: Holczer Tamás, sz. , an:  , személyi azonosító:              , 
adóazonosító jel:       ) 2051 Biatorbágy, Vörösmarty u. 2.  szám alatti lakos, mint vevő (eladó és vevő 
együtt „felek”) között, az alábbiak szerint jött létre: 
1./ Adásvétel tárgyát képezi az Óbarok külterület 0348 hrszámmal jelzett 1.2912 m2 területű 28,02 

Ak értékű szánó művelési ágú ingatlan egésze, amely ingatlan az eladó 1/1 arányú tulajdonában 
áll.  

 Az ingatlan per, teher és igénymentes és forgalomképes ingatlana az eladónak, amelyért az eladó 
feltétlen szavatosságot vállal. 

2./ Fentnevezett eladó, a jelen okirat aláírásával eladja, az 1./ pontban körülírt ingatlant a vevőnek, 
amely ingatlant fentnevezett vevő ezennel megtekintett és ismert állapotban – adásvétel jogcímén 

-  megvesz az eladótól. 
3./ A kölcsönösen megállapított vételár: 6.551.000.- Ft, azaz Hatmillió-ötszázötvenegyezer Ft, amely 

vételárat vevő az Óbarok Község Önkormányzat                                  számlájára utal a jelen 
okirat aláírását követő kettő munkanapon belül.  

4./ Vevő kijelenti, hogy magyar állampolgár ingatlanszerzési, illetve elidegenítési jogát jogszabály, 
vagy hatósági határozat nem korlátozza. Eladó települési Önkormányzat. 

5./ A vevő kijelenti, hogy földműves, földműves nyilvántartási száma: ……….  
 és a 2013.évi CXXII. tv. (Fftv.) 18. § (1) bekezdése       alapján elővásárlási joga van az ingatlanra. 
6./ Vevő vállalja, hogy a fennálló földhasználati jogviszonyt, annak lejártát követően nem 

hosszabbítja meg, és ezt követően a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, 
és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a 
tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig más célra nem hasznosítja, — kivéve a Földforgalmi 
törvény 13 §. (3) bekezdésében meghatározott eseteket. — 

7./ Vevő kijelenti, hogy nincs a föld használatáért járó ellenszolgáltatásnak teljesítéséből eredő 
bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj, vagy 
egyéb tartozása. 

 Vevő kijelenti: a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 68/C. §-a szerint részarány tulajdonnal nem 
rendelkezik. 

8./ Vevő kijelenti, hogy vele szemben soha nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások 
megkerülésére irányuló jogügyletet kötött volna.  

 Vevő kijelenti, hogy a tulajdonában álló földterület nagysága nem haladja meg az 1200 hektárt. 
9./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződésük nem esik a Földforgalmi törvény, 

sem más jogszabály kizáró rendelkezéseinek hatálya alá. 
10./ A Földforgalmi tv. 36 §. (1) bek. b./ pontja alapján jelen ügylet hatósági jóváhagyáshoz nem 

kötött, azonban jelen szerződés érvényességének feltétele, a 2013. évi CXXII. tv. szabályai szerinti 
eljárás, az elővásárlási jogosultakkal történő közlés lefolytatásra kerüljön, mellyel eladó és vevő 
tisztában van az alábbiak szerint: 

 Az adásvételi szerződést az eladónak a felek aláírásától számított 8 napon belül – a föld fekvése 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton közölniük kell a 
Földforgalmi törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási 
jog jogosultjaival. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos 
jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogról 
lemondó jognyilatkozatot. A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon 
belül az átvett jognyilatkozatról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződés eredeti 
példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi az eladó részére, ha az adásvételi 
szerződés mentes a mezőgazdasági és igazgatási szerv jóváhagyása alól.  



 

 

 Jelen szerződésre a fentiekben megjelölt Földforgalmi törvény rendelkezése irányadóak, ezért 
felek fentiek szerint kötelesek eljárni.  

11./ Vevő a jelen okirat aláírásával egyidejűleg az ingatlanok birtokába lép, e naptól kezdve viseli 
annak terheit és húzza hasznait. 

12./ Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) alapján azonosítási 
kötelezettség terheli a szerződő felek adatai vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései 
alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, 
személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján. 
Felek aláírásukkal büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen szerződés aláírása 
során saját nevüket használva, saját nevükben járnak el. 

13./ Eladó a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
1./ pontban körülírt ingatlanra a tulajdonjog a vevő javára, vétel jogcímén 1/1 arányban 
bejegyzést nyerjen a földhivatali nyilvántartásba. 

14./ Jelen szerződés elkészítésével felmerülő összes költségek, - beleértve az ügyvédi munkadíjat, és a 
földhivatali eljárási díjat, tulajdoni lap beszerzésének díját – a vevő terheit képezik. Amennyiben 
elővásárlásra jogosult jelentkezik az ingatlanra, és vele jön létre az adásvételi szerződés, úgy az 
elővásárlásra jogosult vevő köteles megfizetni, jelen ügylet vevőjének az ügyvédi díjat és a 
járulékos költségeket. Továbbá köteles megfizetni jelen ügylet vevőjének a föld megművelésével 
igazolt költségeket is, mivel a föld parlagon nem maradhat. 

15./ Az 1990. XCIII. tv. 26. §. /1/ p. (a.b.c./) pontjára való utalással megállapítják a felek, hogy a 
földműves által ellenérték fejében megszerzett termőföld vásárlása mentes az illeték alól.  

 Vevő e kedvezményt igénybe kívánja venni és kijelenti, hogy a földet mezőgazdasági célra 
hasznosítja, a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el, a termőföldet egyéni vállalkozóként, 
mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdasági 
tevékenység céljára hasznosítja.  

16./ Jelen jogügylet az Óbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének             /2021.(VII.7)  
számú határozatán alapul. 

17./ Felek a jelen okirat aláírásával meghatalmazzák Patóné dr. Keller Terézia, KASZ száma: 
36066980. ügyvédet (2060 Bicske, József A. u. 11.) a jelen szerződés elkészítésével, valamint hogy 

őket teljes körűen képviselje, valamennyi érintet hatóság előtt, továbbá helyettük a NAV adatlapot 
kitöltse és aláírja, valamint az okiratban történt esetleges név, vagy cím, vagy számelírást 
önállóan szignóval javítsa. Eljáró ügyvéd a meghatalmazást elfogadja. 
Ezen okirat egyben az okiratszerkesztő ügyvéddel megkötött megbízásnak – tényvázlatnak – is 

minősül, melynek keretében felek kijelentik, hogy az okirat minden általuk lényegesnek tartott 
kérdést és jognyilatkozatot pontosan tartalmaz, az ügyvédtől a szükséges tájékoztatást megkapták. 

Felek a fenti szerződést, elolvasás és értelmezés után, - ügyvédi ellenjegyzés mellett – okiratszerűen 
aláírják. 
Bicske, 2021. július hó 13. napján. 
 

 

 

 

 Óbarok Község Önkormányzat   Holczer Tamás 
 képv.: Mészáros Kartal polgármester   vevő 

 eladó 

 

Ellenjegyzem: 
Patóné dr. Keller Terézia 

ügyvéd 

KASZ: 36066980 

Bicske, 2021. 07. 13.  

 

 



 

 

3. Napirendi pont 

Döntés Mészáros Kartal polgármester részére jutalom megállapításáról  

Mészáros Kartal polgármester: 
Bejelentem érintettségemet. Kérem kizárásomat a polgármester részére jutalom 
megállapításáról szóló döntéshozatalból.  
 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg döntését arra 

vonatkozóan, hogy Mészáros Kartal polgármestert a polgármester részére jutalom 
megállapításáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2021. (VII. 7.) határozata 

 

Mészáros Kartal polgármester döntéshozatalból való kizárásáról 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mészáros Kartal 
polgármestert a polgármester részére jutalom megállapításáról szóló döntéshozatalból kizárja.  

     

    Határidő:  azonnal 

    Felelős:  alpolgármester 

 

Kiss István Béláné alpolgármester: 
Nem ennyi jutalmat érdemel polgármester úr, hanem sokkal többet. Nagyon sokat dolgozik a 

település fejlődéséért, a lakosságért. 
 

Mészáros Kartal polgármester: 
Köszönöm szépen.   
 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy Mészáros 
Kartal polgármester részére bruttó 1.300.000 forint jutalmat állapít meg. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 

 

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 



 

 

 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2021. (VII. 7.) határozata 

 

Döntés Mészáros Kartal polgármester részére jutalom megállapításáról 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Kartal főállású polgármester 
részére bruttó 1.300.000 Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázezer forint összeget jutalomként 
állapít meg, arra tekintettel, hogy Mészáros Kartal polgármester a veszélyhelyzet időszaka alatt 
tiszteletdíj nélkül látta el a településvezetési feladatait, mely összeget az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  alpolgármester 

 

 

4. Napirendi pont 

Könyvtári bútor beszerzés kivitelező kiválasztása 

 

Mészáros Kartal polgármester: 
A Képviselő-testület a mai ülésen a napirendi pontot felvette tárgyalásra. Az ajánlatok 
beérkezésének határideje a mai nap volt és mindhárom gazdasági szerepelő megküldte az 
ajánlatát. Felkérem Mészáros Dávid közművelődési szakembert, hogy tájékoztassa a 
képviselőket a pályázattal kapcsolatban. 
 

Mészáros Dávid közművelődési szakember: 
Az Önkormányzat által a Nemzeti Kulturális Alap részére benyújtott „Könyvtár szakmai 
eszközfejlesztés korszerűsítés” tárgyban benyújtott pályázata támogatást nyert a könyvtár 
helyiség fejlesztésére. A pályázat tartalmazta a könyvtári bútorzat beszerzését is, melynek 
megvalósítására beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás keretében a három 
kiválasztott gazdasági szereplő a megadott határnapig benyújtotta árajánlatát. Tájékoztatom a 
Képviselő-testületet, hogy a beszerzési eljárás érvényes és eredményes volt. A legkedvezőbb 
árajánlatot Erényi Gergely Ev. nyújtotta be. 
 

Mészáros Kartal polgármester: 
Önerővel ki kell egészíteni? 

 

Mészáros Dávid közművelődési szakember: 
Ehhez nem kell önerő, ez csak a bútor korszerűsítésre van.  

 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot adó Erényi Gergely vállalkozó árajánlatát fogadja el és 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 



 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2021. (VII. 7.) határozata 

 

Könyvtári bútor beszerzés kivitelező kiválasztása 
 

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1., Könyvtári bútor beszerzés kivitelező kiválasztása tárgyban lefolytatott beszerzési 
eljárás érvényes és eredményes, az összességében legkedvezőbb árajánlatot adó Erényi 
Gergely Ev. (székhely: 2040 Budaörs, Rákóczi utca 11., adószám: 68073484-1-33, 

képviselő: Erényi Gergely egyéni vállalkozó) árajánlatát fogadja el. 

2., A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti ajánlattevővel a 
határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés aláírására, az árajánlatban 
megjelölt nettó: 2.008.790,-Ft + 0% ÁFA, azaz bruttó 2.008.790,-Ft (Kettőmillió-

nyolcezer-hétszázkilencven forint) áron. 

Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 

Melléklet a 99/2021. (VII. 7.) határozathoz 
 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 
 

Amely létrejött egyrészről Óbarok Község Önkormányzat (székhely: 2063 Iskola u. 3. adószám: 
15727684-1-07 képviseli: Mészáros Kartal polgármester, mint Megrendelő, a továbbiakban 
Megrendelő, másrészről 
az Erényi Gergely E.v. (2040 Budaörs, Rákóczi utca 11., képviseli: Erényi Gergely vállalkozó, 
adószám: 68073484-1-33) mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó között az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 
 

1./ A Megrendelő a Nemzeti Kulturális Alap/ Közgyűjtemények Kollégiuma által a 
204105/03592. pályázati azonosító számú támogatási igény alapján megítélt, támogatási 
szerződésben biztosított pályázati forrásból az Óbarok, Iskola u. 3. szám alatt található 
könyvtár helyiség bútorokkal való felszerelésének beszerzését hagyta jóvá …./2021. (VII.07.) 



 

 

számú határozatával. Ennek alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozói árajánlatban meghatározott 
bútor gyártását, kiszállítását és elhelyezését.  
 

2./ A felek a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott könyvtári bútorzat gyártásának 
ellenértékét 2.008.790.- Ft + (0%) Áfa összegben határozzák meg. A vételár tartalmazza a 
bútorok gyártásának anyag- és munkadíját, azok teljesítés helyére való szállítását, és a bútorzat 
helyszínen történő beépítését.  
 

3./ A Megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 2. pontban megjelölt vállalkozói díjat a 
Vállalkozó teljesítését követő 15 napon belül a Vállalkozó által kiállított számla ellenében 
megfizeti. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak. 
 

4./ A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés helye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.  
 

5./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott bútorzat legkésőbb 2021. augusztus 

31. napjáig a teljesítés helyére leszállítani és elhelyezni. Vállalkozó a megrendelt bútorokat 
személyesen és tételesen adja át Megrendelő képviselőjének. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 

6./ A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt 
kötbérek: a.) késedelmi kötbér, b.) meghiúsulási kötbér.  
 

a.) Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a 
késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően 3000 Ft összegű 
késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: a nettó 
vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 20 naptári napot, 
úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási 
szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, 
illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak 
tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  
 

b.) Ha a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó az 
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. 
 

7./ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a teljesítés idejéről legalább három nappal korábban a 
Megrendelő, illetve képviselőjének polgarmester@obarok.hu című e-mailjére küldött levélben 
értesíteni. 
 

8./ A teljesítési igazolás aláírásának napjával a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott 
bútorokra kettő év szavatosságot vállal. 
 

9./ Szerződő felek kijelentik, hogy a teljes vételár megfizetéséig a Vállalkozó a jelen szerződés 
tárgyát képező, bútorzatra fenntartja tulajdonjogát. Ezen bútorok a teljes vételár megfizetéséig 
a Vállalkozó tulajdonában maradnak, a Vállalkozót megilleti az elvitel joga. 

 

10./ Szerződő felek nyilatkozattételre jogosult képviselője: 
 



 

 

Megrendelő képviselője: 
Mészáros Kartal polgármester    Telefon: +36 (30) 363-7610 

 

Vállalkozó képviselője: 
Erényi Gergely vállalkozó    Telefon: +36 (30) 488-0755 

 

11./ Szerződő felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták 
elintézését elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg, ennek meghiúsulása esetén a 
felek a Bicskei Járásbíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki.  
 

12./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai 
irányadóak. 
 

13./ Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 

 

Óbarok, 2021. július …. 
 

 

 

 

 

Óbarok Község Önkormányzat 
Megrendelő 

Erényi Gergely E.v. 
Vállalkozó 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:____________________________________ 

         Dr. Sisa András jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző:________________________________ 

   Czékmány Tímea költségvetési előadó 

 
 

5. Napirendi pont  

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó 
együttműködési megállapodás és a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási 
szerződés megkötéséről 

 

Mészáros Kartal polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-
vel kötött felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
szerződés 2021. augusztus 25. napjával lejár. A szolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása 
érdekében ismételten közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni.  A közbeszerzési eljárás 
lefolytatására és lebonyolítására a közbeszerzési eljárásban részt vevő önkormányzatoknak – 

közös ajánlatkérőként – megállapodást kell kötniük arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési 
eljárás megindításával és az eljárás lefolytatásával Bicske Város Önkormányzatát bízzák meg.  
 



 

 

Bicske Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatása tárgyban megküldte az együttműködési megállapodást és a feladat-ellátási 
szerződést a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat 
ellátására. 
 

Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
Hozzászólás nem hangzik el. 
 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a központi orvosi 
ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó együttműködési 
megállapodás és a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés 
elfogadásáról. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

100/2021. (VII. 7.) határozata 

 

a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó 
együttműködési megállapodás és a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1., a központi orvosi ügyelet szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása 
érdekében együttműködési megállapodást köt a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 
 

2., a központi orvosi ügyelet szolgáltatás működtetésére feladat-ellátási szerződést köt a 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 
 

3., a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás során szükséges valamennyi 
jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megteszi, 
 

4., felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti együttműködési 
megállapodás és 2. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester  
 



 

 

 

1. Melléklet a 100/2021. (VII. 7.) határozathoz

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

2. Melléklet a 100/2021. (VII. 7.) határozathoz

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

6. Napirendi pont   

Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi feladatok ellátásáról 
  

Mészáros Kartal polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bicskei Polgármesteri Hivataltól megkeresés 
érkezett dr. Bánki Erzsébet fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítására. 
A 2012. évi alapszerződésben megbízó önkormányzatként Óbarok is szerepelt, a 2013-as új 
szerződésben azonban már nem. A NEAK-tól az óbarki lakosok ellátására is kap finanszírozást 
a doktornő (Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.7.) 
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről). Erre tekintettel megbízó 
önkormányzatként szerepelnie kell a szerződésben Óbaroknak is. 
 

Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
Hozzászólás nem hangzik el. 
 

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: 
Mészáros Kartal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a feladat-ellátási 
szerződés módosítása fogorvosi feladatok ellátásának elfogadásáról. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

 

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

101/2021. (VII. 7.) határozata 

 

Feladat-ellátási szerződés fogorvosi feladatok ellátásáról 
 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1) Óbarok Község Önkormányzat és Bicske Város Önkormányzata, valamint a BÁ-BE 

DENT Fogorvosi Bt. között 1996. augusztus 1. napjától létrejött többször módosított 
fogorvosi feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 

 

1) Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat melléklete szerinti szerződés aláírására.  
 

     Határidő:  azonnal 

 Felelős:  polgármester  
              



 

 

melléklet a 101/2021. (VII. 7.) határozathoz 

 



 

 

 
  

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 




