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JEGYZOKONYV 

V ertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
2014. majus 29-en megtartott 

soron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Rendeletek: 
7/2014. (VJO.) i:inkonm'myzati rendelete- az i:inkonnanyzat es intezmenye 2013. evi ki:iltsegvetesenek vegrehajtasar61 

sz616 6/2014. (NJO) i:inkonnanyzati rendelet m6dositasar61 

Ha ta roza to k: 
56/2014. (V.29.) hatarozat-
57/2014. (V.29.) hatarozat-
58/2014. (V.29.) hatarozat-
59/2014. (V.29.) hatarozat-
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6112014. (V.29.) hatarozat-
62/2014. (V.29.) hatarozat-
63/2014. (V.29.) hatarozat-
64/2014. (V.29.) hatarozat-

65/2014. (V.29.) hatarozat-
66/2014. (V.29.) hatarozat-

67/2014. (V.29.) hatarozat-
68/2014. (V.29.) hatarozat-

napirendek elfogadasar61 
ket iiles ki:izi:itt vegzett munka elfogadasar61 
a gyennekj6leti es gyennekvedelmi atfog6 ertekeles elfogadasar61 
beriizemeltetett viziki:izmiivek 2014., 2015., 2016., evi fejleszteser61 
a ki:iztisztasagi helyzetrol sz616 beszamol6 elfogadasar61 
a Miivelodesi Haz szolgaltatasi dijair61 
viziki:izmii fejlesztesi hozzajaruhis szabalyozasar61 
Bicske orvosi iigyeleti ellatasi ki:irzethez ti:irten6 csatlakozasr61 
Orvosi Ugyclct Egcszscgiigyi Szolgaltat6 Ki:izhasznu Nonprofit Kft.-vel 
szerzodes ki:iteser61 
vagyonnyilatkozat teteli ki:itelezettseg teljesiteser61 
nem ki:izmiivel i:isszegyiijti:itt haztartasi szennyviz begyiijteset vegz6 
ki:izszolgaltat6 ki:iltsegelszamolasar61 
preshaz tulajdonjog rendezesrol 
zart iiles elrendeleserol 
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Jegyzokonyv 

Kesziilt: v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. majus 29-en 16.00 
6rakor megtmiott soron kovetkezo nyilvanos Uleserol. 

Helye: Muvelodesi Haz, Vertesboglar, Alkotmany u. 7. 

Jelen vannak: 
Sztanyi Istvan 
J6kai Erika 
Metyk6 J6zsef 
Nemeth Janos 
Sarosi Ferenc 

Jelen levo meghivott: 
T6th Janosne 
Bauer Janosne 
Terjekne Hadlacki Csilla 

Jegyzokonyvvezeto: 
Majorne Burghardt Angela 

Sztanyi Istvan polgarmester: 

polgarmester 
alpolgarmester 
kepviselo 
kepviselo 
kepviselo 

cimzetes fOjegyzo 
Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat Elnoke 
iskola igazgat6 

igazgatasi foeload6 

Koszontok mindenkit a mai nyilvanos iilesiinkon. J6kai Erika jelezte, hogy kesobb erkezik az Ulesre. 
Megallapitom, hogy az Ules hatarozatkepes, mert az 5 fOs kepvisel6-testiiletb61 4 f6 jelen van. A 
meghiv6ban szereplo napirendeket javaslom m6dositani. Az 6voda letszamgazdalkodasar61 sz616 
napirendet, mint allasfoglalast igenylo szemelyi iigyet, zart Ulesen javaslom targyalni, es az aktualis 
iigyekhez erkezett egy kerelem a preshaz teriilet adas-vetelre. Aki ezzel egyetert, kerem 
kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
56/2014.(V.29.) hatarozata 
napirendek elfogadasar61 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2014. majus 29-i nyilvanos Kepviselo
testiileti Ules napirendjet a kovetkezok szerint fogadja el: 

1. Tajekoztat6 a ket Ules kozott vegzett munkar61 
Eloterjeszto: polgarmester 

2. Az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 6/2014. 
(IV.30) onkormanyzati rendelet m6dositasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

3. Atfog6 ertekeles az 6nkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekjoleti es gyermekvedelmi 
feladatainak ellatasar61 
Eloterjeszto: jegyzo 

4. Beriizemeltetett vizikozmuvek 2014. evi beruhazasi javaslata 
Eloterjeszto: polgarmester 

5. Tajekoztat6 a telepiiles koztisztasagi helyzeterol 
Eloterjeszto: polgarmester 

6. Miivelodesi Haz szolgaltatasi dijanak emeleserol 
Eloterjeszto: po/garmester 

7. Vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa 
Elotcrjcszto: polgarmester 

8. Orvosi iigyelet ellatasi korzetenek meghatarozasa 
Eloterjeszto: polgarmester 
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9. Aktualis iigyek 
vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegr61 
szippantott szennyvizszallitas koltsegelszamolasar61 
preshaz teriilet vasarlasi kerelem 

Nap ire n de k hirgyahisa: 

1. Tai<~koztat6 a ket tiles kozott vegzett munkar61 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az elmult nyilvanos iilesiink 6ta nem tortent kiilOnosebb, emlitesre melt6 esemeny. Tobb alkalommal 
targyaltunk az orvosi iigyelet iigyeben, errol pontosabban majd az aktualis napirendnel szamolok be 
b6vebben. A fUnyiras beindult, alig gyozziik, a traktor sem tudom, hogy meddig birja. Jovore 
mindenkeppen le kell eserelni. A damilos fllkasza haza is teljesen lyukas mar. 
Mas fontosabb esemeny nem tOrtent. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Szeretnem megjegyezni, hogy az elmult iiles jegyzokonyveben, az en szamba lett adva, hogy le kell 
eserelni a fllnyir6 traktort, pedig azt nem en mondtam, hanem a polgannester Ur. Nines jelentosege, de 
en nem tudhatom, hogy milyen allapotban van a fllnyir6, akkor is ez volt a tema. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas hozzasz6las, a beszamol6t elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" netkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
57/2014.(V.29.) hatarozata 

ket iiles kozott vegzett munka elfogadasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkonm1nyzatanak Kepvisel6-testiilete, a polgarmester ket iiles kozott vegzett 
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

2. Az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi kOitsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 6/2014. 
(IV.30) onkormanyzati rendelet m6dositasa 
Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kipezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Kerem a jegyz6 asszonyt, hogy ismertesse a zarszamadasi rendeletlink m6dositasanak sziiksegesseget 
a Kepvisel6-testlilettel. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A zarszamadasi rendeletiink aprilisi elfogadasimal formai hiba tortent, erre a Kormanyhivatal 
Torvenyessegi Foosztalya hivta fel a figyelmiinket. Torvenyi kotelezettsegiink, hogy 
vagyonkimutatast keszitsiink, mely a rendelet mellekletet kell, hogy kepezze. Ezt sziikseges most 
p6tolni. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines eszrevetel, a rendelet tervezetet elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem 
kezfelemelessel jelezze. 
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A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat 
es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo rendeletet alkotja: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
7/2014. CV.30.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi kOitsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 6/2014. (IV.30) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

A rendelet es melleklete ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

3. Atrogo erteketes az Onkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekjoteti es gyermekvedetmi 
feladatainak ellatasar61 
Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Van-e valakinek eszrevetele a kikilldott beszamol6val kapcsolatban? 

Nemeth Janos kepviseiO, es mint csaladgondoz6: 
A beszamol6 formajaval nem vagyok megelegedve, sokkal jobban tetszett korabban, amikor szemelyre sz616 
volt a beszamol6, de sajnos most ez az eloiras, ez a kovetelmeny. Igy kell csinalni. Amit meg hozzatennek, 
hogy a 2013-as evrol atfog6 ellenorzest kaptunk, mindent rendben talaltak, csak kisebb fmmai hibakat 
kifogasoltak a Kormanyhivatal reszerol. Ev vege fele meg a M6dszertani IntezettOl vfuunk ellenorzest. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Ugy gondolom, hogy eleg nyugodt idoszak van most. Van egy szemely, akinek az iigyet konkretabban meg 
kellene nezni. Ugy latom, hogy gondnoka nem foglakozik vele kellokeppen, ellatasi gondokat tapasztalok. 
Nem lehet egy embert, a masik j6indulatara bizva otthagyni. Azt lenne j6 elerni, hogy egy vizsgalatot 
vegezzen a Gyamhivatal, es nezzek meg, hogy ez igy j61 van-e. 
Amennyiben nines mas eszrevetel, az atfog6 ertekelest elfogadasrajavaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar· Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
58/2014.CV.29.) hatarozata 

a gyermekj6leti es gyermekvedelmi atfog6 ertekeles elfogadasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi 
igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. torveny 96. §. (6) bekezdeseben foglaltjogkoreben eljarva 

1. A gyermekj6leti es gyermekvedelmi feladatainak 2013. evi ellatasar61 sz616 atfog6 ertekelest 
megtargyalta es azt elfogadja. 

2. Az ertekelest, annak elfogadasat k6vetoen megkiildi a Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis es 
Gyamhivatah1nak. 

Hatarido: 2014. majus 31. 
Felelos: Jegyzo 

4. Beriizemeltetett vizikozmiivek 2014. evi berubazasi javaslata 
Az elOterjesztes es a hatitrozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A Fejerviz Zrt. levelben kereste meg 6nkormanyzatunkat a beriizemeltetett vizikozmiivek fejlesztesi es 
rekonstrukci6s javaslataval. Az iizemelteto Fejerviz Zrt berleti dijat flzet a szennyvizre, mely osszeget az 
6nkormanyzat nem fordithatja masra, csak a rendszer fejlesztesere, valamint rekonstrukci6jara. Ez korabban 
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is igy volt, semmi ujdonsag nincsen benne, figyelembe vesszuk a szakmai javaslatokat es tamogatjuk a 
Fejerviz elkepzeleseit, ok is pr6baljak megoldani a szetmyvizrendszeJTel kapcsolatos halaszthatatlan 
feladatokat. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Mekkora osszeget jelent ez egy evben? Eddig ezt az onkormanyzat felelte. Most hogyan lesz? Ezek a 
befizetesek ellesznek kiilonitve? 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Kb. 800-900 ezer forint evente, ehhez hozzajon az az osszeg, mnit a vallalkozasok befizetnek. Veliik a 
Fejerviz kot szerzodest, es nekiink fizetik be a dijat. Tehat a rni szamlankon jelenik meg, es ott is fogjuk 
kezelni. KUlon alszamlara megy a penz. 
A Fejerviz rekonstrukci6s javaslatot kert toliink. V elemenyem szerint naluk job ban nem tudja senki, hogy a 
mi legfontosabb feladat. Amennyiben nines mas eszrevetel, a hatarozati javaslatot elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezc5 hatarozatot hozza: 

V ertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselc5-testiiletenek 
59/2014.fY.29.) hatarozata 

beriizemeltetett vizikozmiivek 2014., 2015., 2016., evi fejleszteserol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-tesililete a berlizemeltetett vizikozmuvek 2014., 2015., 2016. evre 
sz616, FEJERViz Zrt. altai eloteljesztett 1. szamu melleklet szerinti rekonstrukci6s es fejlesztesi javaslatat 
elfogadja azzal, hogy a befolyt berleti dij brutt6 osszegeig biztosit fedezetet. 
Felhatalmazza a polgarmestert a fejlesztesi megallapodas alairasara. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: azonnal 
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5. Tajekoztato a telepiiles koztisztasagi helyzeterol 
A tajCkoztat6 ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Elmondhatjuk, hogy a lakossag legnagyobb resze peldasan rendben tartja a raeso kozteriilet reszeket. 
Aki nem ezt teszi, ott sajnos mi sem tudunk mit tenni. Felsz6litasokat kiildunk, vagy levagjuk mi, es 
kiszamlazzuk a fiinyiras osszeget. 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
A beszamol6ban szerepel, hogy a csapadekviz elvezetes a lakossag szamara tovabbra is ellatand6 
feladat. Ezt senki nem ellenorzi, es senki nem hajtja vegre. A Petofi utcaban van ahol nines is arok. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Az arok kiepitese az onkormanyzat kotelezettsege. Annak rendben tartasa, viszont a lakossag feladata. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Betartjuk vagy betartatjuk-e azt a szabalyozast, hogy milyen fat hova lehet Ultetni. Ezeket rendeletben 
szabalyoztuk. Di6fakat Ultetnek az utcara, ami folyamatosan vegigkarcolja az aut6kat. Ezzel 
kapcsolatbanj61 tudom, hogy az onkormanyzat feladata a villanyvezetekeket erinto gallyazas. 

Toth Janosne cimzetes fojegyzo: 
A gallyazas a szolgaltat6, az E.ON feladata. Nagyon nem is sz6lhatunk bele, hogy mit vagnak le, mert 
megvannak erre az eloirasok. Ezert vannak sokszor olyan drasztikus gallyazasok. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A hulladekszallitasnal a kukakkal kapcsolatos problema nem valtozott semmit, annak ellenere, hogy 
osszel meghivtuk a szolgaltat6 kepviselojet a testiileti Ulesunkre. A lakossag reszerol senki nem jott el, 
de a heten mar ketten is jeleztek, hogy osszetorik a kukakat. El kellett volna akkor jonni az ulesre, es a 
szolgaltat6nak ezt elmondani. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Erdemes lenne beleirni a kovetkezo ujsagba, hogy az elsa kuka ajandek volt az onkonnanyzat reszerol. 
Ha eltorik, azt a lak6nak kell p6tolni. A szolgaltat6 el is mondta, hogy ezek az edenyek 5-6 evet 
bimak, ehhez kepest a mi edenyeink mar 1 0-12 evesek. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Sokszor elmondtuk, hogy ha ilyen tares tortenik, masnap telefonaljanak a szolgaltat6nak is ki fog 
jonni a kepviselo. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
A falu bekoszono tablakat le kellene festeni, ezt mar a korabbi Ulesen is szerettem volna emliteni. A 
buszmega116k festese es takaritasa is aktualis lenne. Hatalmas kosz van a megall6ban. A fal ossze van 
firkalva. Minden tavasszal ki kell festeni, es tobbszor kellene takaritani. A festese meg most sem lenne 
keso. Hamar megepitettuk, akkor szep legyen. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A bekoszono tablakat nyaron a diakokkal tervezem megcsinaltatni. A buszmegall6 festesehez 
koltsegvetest kell m6dositani, arra nagyon draga a festek. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Akkor javaslom, hogy m6dositsuk a koltsegvetest. Mindenkeppen le kell csipni valahonnan, es le kell 
festeni a buszmegall6t. Nem mindegy, hogy az utasok mil yen komyezetben acsorognak reggelente. 
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Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas hozzasz6las, javaslom fogadjuk el a beszamol6t. 

A Polgat·mester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
60/2014.0'.29.) hatarozata 

a koztisztasagi helyzetrol sz616 beszamol6 elfogadasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a kozseg koztisztasagi helyzetevel 
kapcsolatos beszamol6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgarmester 

6. Miivelodesi Haz szolgaltatasi dijanak emeleserol 
Az elifterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az AMK igazgat6, a muvelodesszervezo javaslatara keri a testiilettol, hogy emeljiik a Muvelodesi Haz 
szolgaltatasi dijait. Az emelest javaslom, a koltsegeket valamennyire fedezni tudjuk. Egy toner 20 ezer 
forintba keriil, es a karbantartasa sem olcs6. 
Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
6112014.0'.29.) hatarozata 

a MiivelOdesi Haz szolgaltatasi dijair61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Muvelodesi Haz szolgaltatasi dijait 
2014. junius 1. napjat61 az alabbiak szerint allapitja meg: 

Fenymasolas: A/4-es meretig 1 oldalra 
A/4-es meretig 2 oldalra 
A/3-as meretig 1 oldalra 
A/3-as meretig 2 oldalra 

Nyomtatas: fekete-feher szoveg 1 oldal 
fekete-feher szoveg 2 oldal 
fekete-feher kep A/4 

Fax: kiildes 
fogadas 

Hatarido: 2014. junius 1. 
Felelos: polgarmester 
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30,- Ft 
40,- Ft 
50,- Ft 
70,- Ft 

30,- Ft 
40,- Ft 

100,- Ft 

400,- Ft/oldal 
200,- Ft/oldal 



7. Vizikozmii fejlesztesi hozzajaruhis szab:ilyozasa 
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mel!ekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A Fejerviz Zrt. onkormanyzatunkat levelben kereste meg a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas, 
beszedesere keszitett javaslataval. A nem lakossagi bekotoknek meghataroztak egy dijat, amit a 
szolgaltat6 szed bees atutal ami szaml<'mkra. Amit most el kell fogadnunk, az egy keret megallapodas, 
nines benne osszeg, ez majd a konkret fejlesztesi igenynel fog jelentkezni. Ha valaki vallalkozasi eelu 
beruhazast kezdemenyez, akkor kobmeterenkent 180 ezer forintot kell fizetni, es 240 ezret a szennyviz 
ut<'m. Ez komoly tete!. Innen kezdve ami feladatunk ellenorizni, hogy ezt a hozzajarulast befizettek-e. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Van egy vallalkoz6 a faluban, aki a kozterhek al6l kivonja magat. Ez mar pofatlansag, es ezt 
kepviselokent nem hagynam. Ha j61 emlekszem annak idejen megengedtiik neki, hogy tobb reszletben 
fizessen. Az6ta egy forintot sem fizetett. En ezt jogi utra terelnem, en akkor sem ertettem vele egyet, 
nem kellett volna a vizmiinek az engedelyt kiadni. De akkor azt mondta a testiilet, hogy majd jon a 
jogaszaival, es az nekiink mennyibe fog keriilni. Megijedt mindenki, es akkor esondben maradtunk. En 
most is azt mondom, es akkor is azt mondtam, hogy az nem beleegyezo level volt, azt erdemes lett 
volna jogi utra terelni. En rna is azt, mondom, hogy az a level nem arr61 sz6lt, hogy megkapja az 
engedelyt es hasznalja azt a nem tudom mennyi egyseget. Meg kellene nezni, hogy jogi uton van-e 
lehetosegiink lepni valamit. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Miert fogadtak el a Fejerviznel, ha nem arr61 sz6lt az a level? A Fejerviz ezt nagyon komolyan vette. 
Annak idejen, en a Kozigazgatasi Hivatalt vegigjartam, ahol azt mondtak, hogy ez szerzett joga, es 
nem lehet mit tenni. 
A napirendhez visszaterve, amennyiben nines mas eszrevetel, a hatarozati javaslatot elfogadasra 
javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
62/2014. (V.29.) hatarozata 

vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szab:ilyozasar61 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas 
szabalyozasa erdekeben megallapodast kot a szolgaltat6val. 
Felhatalmazza a polgarmestert az alabbi megallapodas alairasara: 

MEGALLAPODAS 

amely letrejott a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi eelu iv6viz- es 
esatomahasznalat szolgaltatasi keretenek vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulassal torteno biztositasara, a 
2011. evi CCIX torveny, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormanyrendelet alapjan letrejovo szerzodesek 
megkotesere vonatkoz6an 

a Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata, cime: 8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. a tovabbiakban 
mint Jogosult, valamint 
a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatomamii Zartkoruen Miikodo 

Reszvenytarsasag, 8001 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15. 
a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 kozott. 
Az Jogosult onkormanyzatok a kozmiives vizellatas, valamint a kozmiives szennyvizelvezetes es 

tisztitas fejlesztesenek, bOvitesenek finanszirozasa erdekeben vizikozmii-fejlesztesi 
hozzajarulast szednek. 
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A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarul<1s merteke a vizmu jelen berleti-uzemeltetesi szerzodessel erintett 
mukodesi teriileten egyseges. 

A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodes megkotesere az onkormanyzatok kt~pviseleteben, 

neveben es javara - a jelen megallapodasban rogzitett eljarasi szabalyok szerint - a 
Szolgaltat6 jogosult a nem lakossagi felhasznal6k koreben. 

Szolgaltat6 - mint az ellatasert felelos megbizottja - a vfzikozmii-fejlesztesi hozzajarulast az 
onkormanyzat (az ellatasert felelos) javara szedi be, es az igy beszedett osszeget - az 
uzemeltetesi szerzodesben meghatarozottak szerinti elszamolast kovetoen - az ellatase1i 
felelos reszere legalabb evente atadja. Ha az uzemeltetesi szerzodes megszunik, a 
vizikozmu-szolgaltat6 az ellatasert felelossel a beszedett, de vizikozmu-fejlesztesre fel nem 
hasznalt vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas osszegevel elszamol, es azt reszere atadja. 

Az onkormanyzatok a beszedett vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast vizikozmu fejlesztesre torteno 
felhasznalas celjab61 elkiilonitetten tartjak nyilvan es a Szolgaltat6val egyeztetve elsosorban 
a fOmuvek fejlesztesere hasznaljak fel. 

A vfzikozmu-fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon telepiiles vfzikozmii-fejlesztesi feladataival 
osszefiiggesben hasznalhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel erintett felhasznalasi 
hely talalhat6. 

Tobb onkormanyzatot erinto fejlesztes eseten a vizikozmii beruhazasok kivitelezeset megelozoen, 
azok megval6sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az onkormanyzatok kiilon 
megallapodast kotnek, es a beruhazasok megval6sitasa erdekeben az elkiilonitetten tartott 
vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulasb61 szarmaz6 osszeget rendelkezesre bocsatjak a 
beruhazas gesztoranak. 

A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas megfizetese elOfeltetele a hal6zatra torteno bekapcsolasnak, 
illetve a fogyasztasi tobblet keret biztositasanak. A ha16zatra torteno csatlakozas a 
Szolgaltat6nak fizetendo, kiilon dij elleneben tortenik meg. A hal6zatra val6 csatlakozas utan 
az iv6viz es csatomaszolgaltatasert a Szolgaltat6 reszere kiilon dijat kell fizetni. 

9. A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas beszedesenek szabalyai: 
9.1. Az onkormanyzatok megbfzzak a Szolgaltat6t, hogy helyettuk es kepviseletiikben eljarva a 

vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodest - uj bekotes, bOvites, valarnint a szolgaltatas 
minosegenek emelese eseten - a felhasznal6val megkosse. 

9.2. A vfzikozmu - fejlesztesi hozzajarulas osszegenek beszedeset es a szamla kiallitasat a 
Jogosult vegzi. 

9.3. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 szamla kiallitasahoz, a Szolgaltat6 a 
felhasznal6 altai is alairt vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodest legkesobb annak 
beerkezeset koveto 2. munkanapon beliil elektronikusan es postai uton megkiildi a 
hozzajarulassal erintett onkormanyzat reszere. 

9.4. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulassal erintett onkormanyzat - a hozzajarulas jogszabaly 
szerinti nyilvantartasahoz - a hozzajarulas bankszamlajara torteno beerkezeset koveto 5 
munkanapon beliil tajekoztatja a Szolgaltat6t elektronikus uton, (fejervizzrt@fejerviz.hu) a 
felhasznal6 altai torteno befizetesrol (felhaszna16 adatai, befizetett osszeg, befizetes 
idopontja). 

9.5. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas osszege az onkormanyzatot illeti 
9.6. A Szolgaltat6 az altala, az onkormanyzat neveben megkotott vizikozmii-fejlesztesi 

hozzajarulasi szerzodesbe, rogziti hogy a felhasznal6 adatainak, valarnint a megvaltott 
szolgaltatasi keret jogszabaly szerinti nyilvantartasat a Szolgaltat6 kezeli. 

9.7. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas kivetesevel kapcsolatos iratokat a vizmu orzi, azok 
selejtezeset megelozoen Szolgaltat6 egyeztetni koteles a vizikozmii-fejlesztesi 
hozza j arulassal erintett onkormanyzattal. 

Ezen megallapodas az ervenyben leva Uzemeltetesi Szerzodessel egyiitt ervenyes. 
Datum: 

Szolgaltat6 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: azonna 

Jogosult" 
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8. Or-vosi iigyelet ellat:isi korzetenek meghat:iroz:isa 
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Szt:inyi Istvan polg:irmester: 
Gerstner doktor visszamondta a Csakvar I. ki:irzet praxis vasarlasi szandekat. Olyan viszony alakult ki 
az orvosok ki:izi:itt, hogy ilyen legki:irben nem szeretne dolgozni, ennyi az indok. Jelenlegi helyzetben 
van egy kijeli:ilesiink, a bicskei iigyeleti ki:izpont latja el az orvosi iigyeletet. A harom telepiiles 
polgarmesterei levelet irtunk a bicskei Polgarmester Urnak, akinel azt szeretnek elerni, hogy az Orvosi 
Ugyeleti Tarsulas Tarsulasi Tanacsa, fogadja a hatarozatainkat, es minel elobb inditsa meg a 
ki:izbeszerzesi eljarast. Az eljaras ki:iltsegeit a harom telepiilesnek kell allnia. Termeszetesen ez akkor 
all, ha a Tarsulas ti:ibbi telepUlese ehhez hozzajarul. Hatarozati javaslat tartalmazza ezt a szandekot, a 
Csakvari i:inkormanyzat szeretne, ha ott meg legyen minden este egy rendeles. En ezt nem tartom 
jonak, ha van egy ki:izponti iigyeletiink, akkor ahhoz nem kell semmit sem hozzatenni. A jelenlegi 
kijeli:ilt iigyeletnek probaltak rossz hiret kelteni, de velemenyem szerint ez ti:ikeletesen muki:idik. A 
hosszli majusi hetvegen volt egy halaleset, aminek kapcsan remhir terjesztes elindult, hogy csak egy 
ora mulva ji:ittek ki. Az iigyeleti ki:izpont vezetoje kivizsgalta az iigyet, 11 perc alatt ert ki az iigyelet, 
megelozve a Mentoszolgalat kocsijat. Azt hiszem ez atlagon feliili teljesitmeny, aki az ellenkezojet 
allitja az nem igaz. 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
Ha a Bicskei iigyelet nem fogad minket, akkor mi lesz? 

Sztanyi Istvan polg:irmester: 
Akkor masik iigyeleti szolgaltatot kell keresni. Szekesfeh61-vart, vagy Oroszlanyt. 
Az eloterjesztes alapjan a Kepviselo-testiiletnek az ,A" variaciot javaslom elfogadasra, mely szerint 
csatlakozunk a Bicskei Ugyeleti Ki:izponthoz es elinditjuk a folyamatot. A csakvari keszenleti vagy 
rendelesi telephellyel kapcsolatos hatarozat elfogadasat nem javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapj:in a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkod:is" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
63/2014.(V.29.) hat:irozata 

Bicske orvosi iigyeleti ellat:isi korzethez torteno csatlakoz:isr61 

v ertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, kifejezi csatlakozasi szandekat a Bicske 
es Ki:irnyeke Ki:izponti Orvosi Ugyeleti Tarsulashoz, mellyel a bicskei ellatasi teriilethez kivan 
tartozni. 
Felkeri Bicske es Ki:irnyeke Ki:izponti Orvosi Ugyeleti Tarsulits Tarsulasi Tanacsat, hogy a 
csatlakozasi szandekot sziveskedjen elfogadni. 
Felkeri Bicske Yaros Onkormanyzatat, hogy Vertesboglar telepiiles orvosi iigyeleti ellatasa erdekeben 
a bicskei ki:izpontu iigyelettel kapcsolatos ki:izbeszerzesi eljaras teendoit lassa el azzal, hogy az ellatasi 
szinvonal valtozatlan biztositasa erdekeben V ertesboglar telepiiles Bodmer es Csakvar telepUlesekkel 
ki:izosen egy szemelygepjarmu bicskei telephelyet biztositja a parhuzamosan felmeriilo 
veszhelyzetekre ti:irteno azonnali reagalas lehetosegenek biztositasa erdekeben. 
A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy jelen hatarozat kiadmanyat haladektalanul 
tovabbitsa a Bicske es Ki:irnyeke Ki:izponti Orvosi Ugyeleti Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak elni:ike fele. 

Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgarmestert 

17:30-kor megerkezett J6kai Erika alpolgarmester. 
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T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A napirend masik resze szerint, mivel az ugyeleti ellatas kijeli:iles alapjan ti:irtent, a szolgaltat6 
megallapodas alapjan terftesi dfjat ker, melyb61 lakossagszam aranyosan Bodmerra is esik ki:iltseg. A 
Csakvari Kepviselo-testUlet elfogadta ezt a Szolgaltatasi Szerzodest, melyet most a vertesboglari 
testulet ele hoztunk. 

Szhinyi Istvan polgarmester: 
Aki az ugyeleti szolgaltat6val kapcsolatos szerzodessel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
64/2014.(V.29.) hatarozata 

az Orvosi Ugyelet Egeszsegiigyi Szolgaltat6 Kozhaszmi Nonprofit Kft.-vel szerzodes koteserol 

v ertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Orvosi Ugyelet Egeszsegligyi 
Szolgaltat6 Ki:izhasznu Nonprofit Kft-vel ki:iti:itt feladat ellatasi szerzodest megismerte, es azzal 
egyetert. 

SZOLGALTATASISZERZODES 
amely letrejott egyreszrol, 

Bodmer Onkormanyzata 
(szekhely: 8080 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. kepviseli: Balogh Istvan polgarmester, ad6szama: 
15364469-1-07) 

Csakvar Onkormanyzata 
(szekhely: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. kepviseli: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester, 
ad6szama: 15727055-2-07) 

v ertesboghir 6nkormanyzata 
(szek:hely:8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. kepviseli: Sztanyi Istvan polgannester, ad6szama: 
15364452-2-07) 

mint Megbiz6k ( a tovabbiakban: Megbiz6k) 
masreszrol az 

Orvosi Ugyelet Egeszsegiigyi Szolgaltat6 Kozhaszmi Nonprofit Kft. 
(szekhelye: 4031 Debrecen, Istvan lit 6.; Cg.: 09-09-017078; kepviseli: Dr. Kissne Dr. Legeza Zsuzsa; 
bankszamlaszama: 11100609-20612469-35000008; ad6szama: 20612469-2-09), 
mint Megbizott 
ki:izi:itt, egylittesen Felek ki:izi:itt az alulfrott helyen es idoben, az alabbi feltetelek mellett. 

EIOzmenyek 

Megbfz6k lakosai szamara az orvosi ugyeleti ellatast korabban a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas 
altai uzemeltetett, csakvari ki:izpontu i:isszevont haziorvosi ugyelet biztosftotta. Ennek miiki:idese a 
megelozo idoszakban ellehetetleniilt, miikodesi engedelyet a teriiletileg illetekes M6ri Kormanyhivatal 
Nepegeszsegligyi Szakigazgatasi Szerve FE-06R/045/01111-2/2014. szamu hatarozataval visszavonta, 
egylittal FE-06R/045/0 1040 -6/2014 szamu hatarozataval az iigyeleti betegellatas folyamatossaganak 
biztosftasa erdekeben Bodmer, Csakvar es V ertesboglar telepulesek vonatkozasaban a ki:izponti 
iigyeleti feladatok ellatasara, atmeneti idore a Bicskei Kozponti Ugyeletet jeli:ilte ki, melyet Megbizott 
miiki:idtet. Felekjelen megallapodasban kivanjak ri:igziteni a ki:izponti ugyeleti ellatas felteteleit, annak 
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erdekeben, hogy Megbfzott ezen tobbletfeladatat j6 minosegben, a vonatkoz6 jogszabalyi elofrasok 
betartasaval, Megbfz6k megfelelo tamogatasaval tudja ellatni. 
Mindezek alapjan Felek az alabbi szerzodest kotik: 

A szerzodes targya 

1. Jelen szerzodes targya a Megbfz6k kozigazgatasi teri.ileten, a kozponti orvosi iigyelet 
feladatok ellatasa a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak, ill. a szakmai szabalyoknak megfeleloen, 
Megbfz6k alland6 es nem alland6 lakosai szamara. 
2. Megbiz6k megrendelik, Megbizott elvallalja a jelen szerzodesben ill. jogszabalyban 
meghatarozott feladatok ellatasat. 

A felek jogai es kotelezettsegei 

3. Megbfzott koteles az iigyeleti ellatas soran folyamatosan biztositani mindazokat a felteteleket, 
melyek mindenkor hatalyos jogszabalyok ill. jelen szerzodes a szerzodes teljesitese vonatkozasaban 
eloir(nak). 
4. Megbfzott a jelen pontban foglaltak szerint koteles idobelileg, illetve letszamilag a 
szolgaltatast ellatni: 

• Kozponti ugyeleti rendelo cfme: 2060 Bicske, Kossuth ter 17. 
• Ugyeleti ido: 

• Munkanapokon: 16:00-t61 masnap 08:00 6raig 
• Hetvegen es munkasziineti napokon: 08:00-t61 masnap 08:00 6raig, 24 6raban 

• Ugyeleti human erOforras: egy idoben 1 f6 ambulans es 1 fo kijar6 -a 4/2000 EiiM. rendelet 
11.§ (9) bekezdeseben meghatarozott kepzettseggel rendelkezo- orvos, 1 f6 ambulans apol6 es 1 fo 
gepkocsivezeto 

5. Megbiz6k jogosultak Megbizott tevekenyseget barrnikor ellenorizni, illetve ellenoriztetni. 
6. Megbfzott teljesitese soran folyamatosan koteles biztositani a 60/2003. ESzCsM. rendeletben 
foglalt, a kozponti iigyeletre vonatkoz6 targyi felteteleket, ideertve az orvosi es informatikai 
eszkozoket, egeszsegiigyi es egyeb anyagokat, gy6gyszereket es megfelelo iigyeleti gepkocsit, 
valamint annak iizemeleteteset. 
7. A 6. pontban meghatarozott eszkozok, anyagok es gy6gyszerek p6tlasar61 is Megbizott 
gondoskodik 
8. Megbizott a jogosan igenybevett teljesitesi segedert (alvallalkozoert) ugy felel, mintha a 
munkat maga vegezte volna. A teljesitesi seged jogosulatlan igenybevetele eseten Megbizott felelos 
minden olyan karert is, amely e nelkiil nem kovetkezett volna be. 
9. Az iigyeleti ellatasban alkalmazni kivant egeszsegiigyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek 
a 4/2000. (II. 25.) EiiM rendelet 11. §. (9), a 60/2003. (X.20.) a 96/2003. (VII.l3.) Korm. rendelet 
eloirasainak (ill. a mindenkor hatalyos jogszabalyi eloirasoknak). 
10. Megbizott tevekenyseget az OMSZ-al kozos diszpecserszolgalat iranyitasaval vegzi. 
11. Megbizott koteles a Megbiz6kat a tudomasara jutasat kovetoen haladektalanul ertesiteni 
minden olyan esemenyrol vagy kori.ilmenyrol, amely Megbizott szerzodesben foglalt 
szolgaltatasainak, valamint kotelezettsegeinek megfelelo teljesiteset barrnilyen m6don kesleltetheti, 
korlatozhatja, megnehezitheti, vagy megakadalyozhatja. 
12. Ha a Megbfz6k celszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast adnak, erre a Megbizott koteles Oket 
figyelmeztetni. Ha a Megbiz6k a figyelmeztetes ellenere az utasitast fenntartjak, Megbizott a 
tevekenyseget a hatalyos jogszabalyoknak es jelen szerzodesben rogzitetteknek megfeleloen koteles 
tovabbra is ellatni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Megbiz6k olyan tartalmu utasitast 
adnak, amely jogszabaly vagy hat6sagi rendelkezes megsertesehez, illetve egeszseg-, elet- vagy 
vagyonbiztonsag veszelyeztetesehez vezetne. 
13. A szolgaltatas teljesitese soran a Megbizott koteles a Megbiz6kat azok keresere -
adatvedelmi-, szemelyisegi-, ill. betegjogok serelme nelkiil- tajekoztatni. 
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14. Az ugyelet mukodesere vanatkaz6 az OEP, a Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerv, a 
Megbiz6k szamara szukseges egeszsegugyi es statisztikai adatakat biztasit6 dakumentaci6s rendszer 
felepitese es mukodtetese a Megbizatt ki:itelezettsege. 

Megbizasi dij 

15. A szalgaltatasi dij teljes i:isszege 889.300 Ft/h6nap, melyet Megbiz6k lakassagaranyasan 
fizetnek meg Megbizatt reszere. 
16. A szalgaltatasi dijat Megbiz6k egyenlitik ki, havanta, targyh6t ki:ivetoen, a Megbizatt altai 
kiallitatt megfelelo szamla kezhezvetelet ki:iveto 15 napan beliili atutalassal. 
17. Megbiz6k ki:itelesek a Ptk. rendelkezesei szerinti kesedelmi kamat fizetesere, ha fizetesi 
ki:itelezettsegiikkel kesedelembe esnek. 
18. Amennyiben a szalgaltatasi dij megfizetesevel barmelyik Megbiz6 30 napat meghalad6 
kesedelembe esik, az Megbizatt reszerol azannali hatalyl!, rendkiviili felmandasra ad lehetoseget. 

A szerzodes hatalya, megsziinese, felelOsseg 

19. Jelen szerzodest a felek hatarozatlan idore ki:itik, azzal a kiki:itessel, hagy annak idotmiama a 
preambulumban hivatkazatt hat6sagi hatarazat idobeli hatalyanal tavabb nem terjedhet. 
20. Megbizatt ki:iteles a szerzodes hatalya alatt jelen szerzodesben faglalt szalgaltatas 
vanatkazasaban megfelelo felelossegbiztasitast ki:itni es azt fenntartani. 

Egyeb megallapodasok 

21. Felek megallapadnak abban, hagy a jelen megallapadasban faglaltak maradektalan 
megval6sitasa erdekeben szukseg szerint falyamatasan egyiittmiiki:idnek. 
22. Szerzodo Felek az egymas erdekki:irebe tartaz6 es tudamasukra jutatt uzleti titkat ki:itelesek 
megtartani, es a titaktartasi ki:itelezettseget ki:itelesek alkalmazattaikkal, faglalkaztatattaikkal es 
alvallalkaz6ikkal stb. is betartatni. Az uzleti titak megsertesebOI eredoen akazatt karakert a felek 
egymassal szemben felelosek. 
23. Felek valamint az alkalmazasukban a116 munkatarsaik jelen szerzodes hatalya ala tartaz6 
feladatainak teljesitese saran tudamasukra jutatt, Megbiz6kat vagy Megbizattat erinto minden adatat, 
tenyt es bizalmas infarmaci6t ki:itelesek megorizni, fiiggetlenUI att61, hagy az sz6ban vagy irasas 
farmaban kerult a birtakukba. 
24. Amennyiben jelen szerzOdes eltero rendelkezest nem tartalmaz, a felek kapcsalattartasra az 
abibbi szemelyeket jeli:ilik ki: 

a) A Megbiz6 reszerol: 
nev: Katanane dr. Venguszt Beatrix palgarmester 
ertesitesi cim: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. 
tel. : 22-582-310 
fax: 22-582-310 
e-mail: titkarsag@csakvar.hu 

b) A Megbizatt reszerol: 
nev: Dr. Kissne Dr. Legeza Zsuzsa, ugyvezeto 
ertesitesi cim: 4031 Debrecen, Istvan ut 6. 
tel.: 52-783-511 
fax: 52-787-531 
e-mail: titkarsag@arvasiugyeletkht.hu 
25. A fenti pantban meghatarazatt szemelyekben ti:irteno valtazas eseten a felek ki:itelesek 
haladektalanul ertesiteni egymast azzal, hagy kUli:in szerz0desm6dasitasra nines sziikseg. 
26. Szerzodo Felek ri:igzitik, hagy jelen megallapadas csak a felek egyezo akaratnyilvanitasaval, 
irasban m6dasithat6. 
27. Felek megallapadnak abban, hagy amennyiben a teljesites saran megtett nyilatkazatb61 mas 
nem ki:ivetkezik, a jelen szerzodes Megbiz6i a szerzodessel kapcsalatas jagnyilatkazatak megtetelere 
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(kiveve penziigyi telj esftessel kapcsolatos nyilatkozatok) meghatalmazzak Csakvar V aros 
Onkormanyzatat. 
28. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben az egeszsegiigyre vonatkoz6 jogszabalyok, 
illetve a Ptk. rendelkezesei az iranyad6k. 

Jelen megallapodast a Szerzodo Felek kepviseloi, elolvasas es kozos ertelmezes utan, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot, 5 eredeti peldanyban j6vahagy6lag alafrtak. 

Megbfzott 

Hatarido: azmmal 
FeleiOs: polgarmester 

9. Aktualis iigyek 
9/1. vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol 

Sztanyi Istvan polgarmester: 

Megbfz6 

Az aktualis iigyek temait a Kormanyhivatal torvenyessegi fOosztaiya eszrevetelere ttiztiik napirendre, 
ezert kerem a jegyzot, hogy tajekoztassa a kepviselo-testiiletet. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A testiilet minden tagjanak 2014. januar 31-ig vagyonnyilatkozatot kell benytijtania jogszabaly 
alapjan. V ertesboglaron hataridoben megerkezett minden vagyonnyilatkozat, errol tajekoztatott minket 
a nyilvantartasert felelos Bizottsag, azonban ezt hatarozatba sziikseges foglalni. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines eszrevetel a hatarozati javaslatot szavazasra bocsatom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
65/2014. (V. 29.) hatarozata 

vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseg teljesiteserol 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az D gyrendi Bizottsag elnokenek azon 
tajekoztatasat, hogy a kepviselo-testiilet valamennyi tagja a vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegenek 
hataridoben eleget tett, tudomasul veszi. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

9/2. Szippantott szennvvizszallitas koltsegelszamolasarol 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A vfzgazdalkodasr61 sz616 jogszabaly kimondja, hogy a szippantott szennyviz osszegyujteset es 
szallitasat vegzo szolgaltat6 koteles tevekenysegerol beszamol6t keszfteni, es azt a vele szerzOdott 
onkormanyzatnak benytijtani minden ev marcius 31-ig. Erre a kotelezettsegiinkre szinten a 
Kormanyhivatal hivta fel a figyelmiinket. V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata a szolgaltat6val 
marcius 1. napjat61 kotott szerzodest, ezert ezen kotelezettsegiinknek szolgaltat6 hianyaban nem 
tudtunk eleget tenni. 
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9/4. Egyeb bejelentesek: 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Javaslom megnezni, hogy van-e olyan rendeletlink, mely a tomeges fi.ivon parkolast szabalyozza. A 
v etteslovas rendezvenyere tavaly legalabb erkezett kozteriilet basznalati kerelem, iden mar meg sem 
keresett minket. Ha nines ilyen rendeletiink, akkor keresni kell olyat, amit m6dositani tudunk. 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Akkor lehet biintetni, ba az ki van tablazva, a KRESZ szabalyai szerint. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
Hozzunk egy ilyen rendeletet, es tablazzuk ki a kozteriiletet. Ha egy aut6 a kapubejar6ban, vagy az 
utpadkan all, azzalnem szurunk ki. Javaslom a tabla kihelyezest is. 

Metyk6 J6zsef kepviselo: 
En is azt javaslom, hogy alkossunk egy ilyen rendeletet. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
Beszeltiink a Petofi utca - Majus 1 utcai kozrol is. Megigertiik a kerelmezonek, hogy lezarjuk az 
atjar6t, es megoldjuk, hogy csak babakocsival lehessen atjami, motorral ne. Javaslom, bogy az 
alpolgarmester asszonyunk jarjon utana, bogy bogyan lehetne ezt megval6sitani. 6 jartas a 
mozgaskorlatozott iigyekben. Megigertiik, meg is kell csinalni. 

Metyk6 J6zsef kepviselo: 
Ugy latom, hogy a falat nem a biciklisek teszik tonkre, hanem vandalkodnak a gyerekek. A csatoma is 
ossze van rugdosva. 

18.00 6rakor erkezett Nacsak Tamas, Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany kurat6riumanak elnoke 
az u!esre. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
Regen javaslom, es korabban is felvetettem azt, hogy ha a testiileti iilesen nev szerinti szavazas van, 
akkor az nev szerint keriiljon bele a jegyzokonyvbe. Mas telepiilesekjegyzokonyveibenlattam ilyent. 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A testiilet ezt szabalyozhatja, erre barmikor lehetoseg van. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
A hiradasokb61 ertesiiltem arr61, hogy egy 13 eves kislany meghalt valahol ebed kozben. Szeretnem 
megkerdezni, hogy ki vannak-e kepezve arra a konyhasok, illetve az 6v6nok, hogy egy ilyen esetben 
hogyanlehet eletet menteni. 

Hunics Ildik6 AMK igazgat6: 
Most kesziilt e1 az 6voda munkavedelmi es tiizvedelmi szabalyzata, ahol az elsosegely nylijtas oktatasa 
is folyamatban van, melyet az orvossal is ala kell iratni. 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
Nem kell ehhez papir, csak a technikat kell megtanulni. Nem tudjuk, hogy mikor lehet eletet menteni 
vele. A konyhasokat is ki kell oktatni, erre hivnam fel a figyelmet. 

Nemeth Janos kepviseiO: 
A Heirnlich-fele miifogast kell alkalmazni, es az is szabalyozva van, hogy melyik korosztalynal 
hogyan kell azt csinalni. 
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Sarosi Ferenc kepviselO: 
Tovabbra is az a kerdesem, hogy tudja-e ezt mindenki? Nem kell r6la papir, meg kellmutatni, 10 perc 
az egesz. 

Terjekne Hadlacki Csilla iskola igazgato: 
Sajnos etTe nemlenne mindenki kepes .... a panik az nagy ur ! 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Van-e meg valakinek az egyeb bejelentesekhez hozzasz61<isa? 

Nacsak Tamas Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany kuratoriumanak elnoke: 
Az SZJA 1 %-nak kivaltasaval kapcsolatban szigoru rendelkezesek vannak. Alapitvannyal sziikseges 
lenne egy keretszerzodest kotni, melyben egy meghatarozott osszeget barmikor lehivhat az 
Onkormanyzat. A megvaltozott szabalyok miatt nem lehet onkorm{myzatokat tamogatni, ha nem 
kozhasznu az Alapitvany. Ezt a kozeljovobenjavasolnam megkotni. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az 6voda letszamgazdalkodasar61 sz616 napirend targyalasara zart iilest javaslok elrendelni, szemelyi 
erintettsegre val6 tekintettel. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
68/2014.(V. 29.) hatarozata 

zart iiles elrendeteserol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete szemelyi erintettsegre val6 tekintettel, az 
6voda letszamgazdalkodasar61 sz616 napirendjeinek targyalasara zart iilest rendel el. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

A nyilvanos iilest kovetoen keriil sor a zart iiles megtartasara. Tobb bejelentes, eszrevetel a 
kepviselOk reszerol nem erkezett. A Polgarmester megkoszonte a resztvevok megjeleneset, es a 
nyilvanos iilest 18:10-kor bezarta. 

\ ' 
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Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
8085 V ertesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivatal(W,vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu 

MEGHIVO 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 

2014. m~ijus 29-en (csiitOrtok) 16.00 6rakor 

soron kovetkezo nyilvanos iilest tart, melyre ezliton 
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom. 

Az iiles helye: Muvelodesi Haz, V ertesboglar, Alkotmany u. 7. 

Napirendek: 

1. Tajekoztat6 a ket iiles ki:izott vegzett munkar61 
Eloterjeszto: polgarmester 

2. Az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi ki:iltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 6/2014. 
(IV.30) onkormanyzati rendelet m6dositasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

3. Atfog6 ertekeles az 6nkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekj6Ieti es gyermekvedelrni 
feladatainak ellatasar61 
Eloterjeszto: jegyzo 

4. Beriizemeltetett vizikozmuvek 2014. evi beruhazasijavaslata 
Eloterjeszto: polgarmester 

5. Tajekoztat6 a telepiiles koztisztasagi helyzeterol 
E!Oterjeszto: polgarmester 

6. Muvelodesi Haz szolgaltatasi dijanak emeleserol 
Eloterjeszto: polgarmester 

7. Vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa 
E/Ote1jeszto: polgarmester 

8. 6voda Ietszamgazdalkodasar61 
E!Oterjeszto: polgarmester 

9. Orvosi iigyelet ellatasi ki:irzetenek meghatarozasa 
E!Oterjeszto: polgarmester 

10. Aktualis iigyek 
vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol 
szippantott szennyvizszallitas ki:iltsegelszamolasar61 

A napirendek fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamitok! 

Vertesboglar, 2014. majus 23. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



JELENLETI IV 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 

2014. majus 29-en 16.00 6rakor megtartott 

soron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Szavazati joggal meghivottak: ...... L ... L, ........... . 1.) Sztanyi Istvan polgarmester 

2.) J6kai Erika alpolgarmester 

3.) Metyk6 J6zsef kepvisel6 

4.) Nemeth Janos kepvisel6 

5.) Sarosi Ferenc kepvisel6 

..... : .. ··a ..... ~ ..... Ji ..................... . 

.. !/~.~~~ ... a..')>" ................... . 
lt . & .. j\J. '-< ' ' .......... e{. .. ......__:.kf~. . . . .. ......... 
5_r~- \:::· 

••••• <fi·, •••• ~ ••••••••••••• 4=~~---~=· 

Tanacskozasi joggal meghivottak: r/) , .. 
1 

. 

1) T' hJ' ' ' f'" " ,j L:>k f) z .. <.< / . ot anosne ctmzetes OJegyzo ........................................... ·.r······· ....... :· .. ~ .... : ............. .. 
2 ) B J ' ' N ' N . ' . 0.. k ' El .. k ~) C0v~ D \. 1\09 1\...A-'--.i . auer anosne emet emzet1seg1 n ormanyzat no e ..................... ·r .............. . 

3.) Hunics Ildik6 AMK igazgat6 ......................................................................................... .. 

4.) Terjekne Hadlacki Csilla megbfzott iskola igazgato.::JZ~;1,:.i)).~ .. &.JJ,.~J.Jh: ... ~.~ 
] 

5.) Keilbach Peter egyhaz vilagi elnok .............................................................................. . 

6.) T6th Lajos Sportegyesiilet Elnoke ..................... .' .......................................................... . 

7.) 

8.) 

9.) 

10.) 

11.) 

12.) 

13.) 

Nacsak Tamas Kozalapftvany Kurat6riumi Elnok ..................................................... . 

Deckert Laszlo Polgar6rseg Elnoke ............................................................................ . 

Botka J 6zsef OTE Elnoke ............................................................................................... . 

Balint Attila OTE parancsnoka ..................................................................................... . 

................................. -........................................................................................................ . 



Napirend: 

Eloteljeszto: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
2. napirendi pontjahoz 

Az onkorm{myzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 
6/2014. (IV.30) onkormanyzati rendelet m6dositasa 

Sztanyi Istvan po/garmester 
Elote1jesztest keszitette: Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

A Kormanyhivatal torvenyessegi foosztalya felhivta figyelmi.inket, hogy V ertesboglar Kozseg 
Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.iletenek 6/2014. (IV.30.) rendelete az onkormanyzat 2013. evi 
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 nem tartalmazza a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 
2011. evi CLXXXIX evi torveny 110.§ (2) bekezdeseben eloirtak alapjan az Onkormanyzat 
vagyonkimutatasat. 
Onkormanyzatunk az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. torveny 91. § (2) bekezdeseben 
eloirtak alapjan a zarszamadasi rendelettervezet eloterjesztesenek 4. mellekleteben mutatta be a 
vagyonkimutatast. 
A jogszabalynak val6 megfeleles erdekeben szi.ikseges m6dositani ezen rendeletet es abba beepiteni 
az onkormanyzatunk vagyonkimutatasat. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testi.ilet, hogy a rendelet-tervezetet m6dositast fogadja el. 

Vertesboglar, 2014. majus 21. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



TERVEZET 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
... ./2014. (V ..... ) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol sz616 6/2014. 
(IV.30) onkormanyzati rendelet modositasarol 

1.§ Vertesboglar Kozseg Onkonminyzatanak 6/2014 (IV.30) onkormanyzati rendeletenek 
(tovabbiakban: Or) 3.§-a helyebe a kovetkezo 3.§ keriil, 

, A 3.§ Magyarorszag helyi onkonnanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX evi torveny 110.§ (2) 
bekezdeseben eloirtak alapjan az Onkormanyzat vagyonkimutatasat e rendelet 6. melleklete 
tartalmazza." 

2.§ Az Or. a kovetkezo 4.§-al egesziil ki: 

,4.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba." 

3.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, hatalyba lepeset koveto napon hatalyat 
vesziti. 

Zaradek: 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Kihirdetve: Vertesboglar, 2014. majus ..... -an 

T6th Janosne 
cimzetes fOjegyzo 

T6th Janosne 
cimzetes fOjegyzo 



5/2014 (V.S) onkonminyzati rendelet S.melleklet 

Vagyonkimutatas 
2013. ev 

Mcgncvezes 

ESZKOZOK 
A) BEFEKTETETT ESZKOZOK 

I. Immaterililis javak 

1.1. Forgalomkeptelen immaterialis javak 

1.2. Korlatozottan forgalomkepes immaterialis javak 

1.3. Forgalomkepes immate1ialis javak 

II. Tdrgyi eszkozok 

I. lngatlanok es a kapcso/Odo vagyoni ertekfi jogok 

1.1. Forgalomkeptelen ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1tekii jogok 

1.1.1. Helyi kozutak 

1.1.2. F6ldteiiiletek 

1.1.3. Koztemet6k 

1.1.4. Egyeb az onkonm\nyzat altai forgalomkeptelennek min6sitett ingatlanok es a kapcsol6d6 
vagyoni eitekii jogok 

1.2. Korlatozottan forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1tekil jogok 

1.2.1. Foldteiiiletek 

1.2.2. Milemlek ingatlanok 

1.2.3. Egyeb az onkormanyzat altai korlatozottan forgalomkepesnek min6sitett ingatlanok es a 
kapcsol6d6 vagyoni eiteku jogok (lakasok, telkek, spOitcelu ingatlanok, letesitmenyek) 

1.3. Forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1tekii jogok 

1.3 .I. Lakasok 

1.3 .2 Telkek, fo1dteiii1etek 

1.3.3. Egyeb az 6nkonnanyzat altai forgalomkepesnek minositett ingatlanok es a kapcsol6d6 
vagyoni eJtekil jogok 

2. Gepek, berendezesek es felszerelesek 

2.1. Forgalomkeptelen gepek, berendezesek es felszere1esek 

2.2. Korlatozottan forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 

2.3. Forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 

3. Janniivek 

3 .I. Korlatozottan forgalomkepes janniivek 

3.2. Forgalomkepes janniivek 

4. Tenyeszallatok (forgalomkepes) 

5. Bemhazasok, felujitasok 

5.1. Forgalomkeptelen eszkoz letesitesere iranyul6 bemhazasok, felujitasok 

5.2. Korlatozottan forgalomkepes eszkoz letesitesere iranyul6 bemhazasok, feluj. 

5.3. Forgalomkepes eszk6z letesitesere iranyul6 bemhiizasok, felujitasok 

6. Beruhazasra adott elolegek 

6.1. Forgalomkeptelen targyi eszkozok letesitesere iranyul6 bemhazasra ad. EIO!egek 

6.2. Korlatozottan forgalomkepes targyi eszkoz letes. iranyul6 bemh. adott elolegek 

6.3. Forgalomkepes targyi eszk6z letesitesere iranyu16 bemhazasra ad ott elolegek 

7. Allami keszletek, taitalekok 

7 .I. F orgalomkeptelen allami keszletek, tmtalekok 

7.2. Korlatozottan forgalomkepes allami keszletek, tmtalekok 

7.3. Forgalomkepes allami keszletek, tmtalekok 

1/2 

EIOzi5 evi 

190 275 
175 731 

2 537 

2 537 

114 529 

Ill 386 

71 228 

44 896 

II 318 

15 014 

38 209 

366 

37 843 

I 949 

I 421 

528 

2 893 

2 893 

844 

844 

1. melleklet 

ezer forintban 

Targyevi 

193474 
186 628 

3 381 

3 381 

124 621 

121 728 

81 570 

55 238 

II 318 

15 014 

38 209 

366 

37 843 

1949 

I 421 

528 

2893 

2 893 

0 

0 



5/2014 (V.5) onkonm\nyzati rendelet 5.melleklet 1. melleklet 

Ill. Befektetett penziigyi eszkozok Vagyon k imutatas 1 099 ...l.Jl{j~- rintban 
I . Egyeb tmt6s reszesedcs 2013.ev 
1.1. Korh\tozottan forgalomkepes egyeb ta1t6s reszesedes I 020 I 020 

1.2. Forgalomkepes egyeb tmt6s reszesedes 

2. Ta1t6s hitelviszonyt megtestesitii e1tekpapir (forgalomkepes) 

3. Tmt6san adott k6lcs6n (forgalomkepes) 79 40 

4. Hosszu lejaratu bankbetetek (forgalomkepes) 

5. Egyeb hosszu lejarat6 kovetelesek (forgalomkepes) 

6. Befektetett penziigyi eszkoziik eJtekhelyesbitese (forgalomkepes) 

IV. Uzemeltetesre, kez. atadott, koncesszioba adott, vagyonk. vett eszk. 57 566 57 566 

!V.I. Uzemeltetesre, kezezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 

forgalomkeptelen eszkiiz6k 57 566 57 566 
IV.2. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett korlatozottan 
forgalomkepes eszk6ziik 
IV.3. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett forgalomkepes 

eszk6z6k 

B) FORGOESZKOZOK 14 544 6 846 

I. Keszletek (forgalomkepes) 

II. Kiivetelesek (forgalomkcpes) 787 1 219 

III. Ertekpapfrok 8 000 2 000 

I. Egyeb reszesedes (forgalomkepes) 

2. Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesitii 6Jtekpapirok (forgalomkepes) 8 000 2 000 

IV. Pr!nzeszkozok (forgalomkepes) 5 541 3 465 

V. Egyeb aktfv penziigyi elszamotasok (forgalomkepes) 216 162 

FORRASOK 534 964 

F)KOTELEZETTSEGEK 534 964 

I. Hosszti lejaratu kotelezettsegek (forgalomkepes) 

II. Rovid lejaratu kotelezettsegek (forgalomkepes) 531 956 

Ill. Egyeh passzfv penziigyi elszamotasok (forgalomkepes) 3 8 

KONYVVITELI MERLEGEN KIVULI TETELEK 13 155 13 485 

KONYVVITELI MERLEGEN KiVULI ESZKOZOK 

"0"-ra leilt, de hasznalatban leva eszk6z6k allomanya 13 155 13 485 

Reszedesek nevesitve 2013.december 31. 

Megnevezes Ertek 
Fejer Megyei Onkonm\nyzatok Temezkezesi Kft. 30 

Fejerviz Zrt. 990 
i:isszesen I 020 
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Napirend: 

EliiterjesztO: 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivatal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviselO-testiilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
3. napirendi pontjahoz 

Atrogo ertekeles az 6nkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekjoleti es 
gyermekvedelmi feladatainak ellatasarol 

jegyz6 
Eloterjesztest kcszitcttc: Krafcsikne Voltner Andrea 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

A gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. torveny 96. § (6) 
bekezdese szerint a helyi onkormanyzatok evente majus 31-eig atfog6 etiekelest keszitenek a 
gyermekj6leti es gyermekvedelmi feladataik ellatasar61. Ennek tartalmi kovetelmenyeit a 
gyarnhat6sagokr61, valamint a gyermekvedelmi es gyamiigyi eljarasr61 sz616 149/1997. (IX.10.) 
Kormanyrendelet 10. szamu melleklete tartalmazza. 

A telepiilesi onkormcmyzat alta! keszitendo atjog6 ertekeles tartalmi kovetelmenyei 

I. A telepiiles demograjiai mutat6i, kiilonos tekintettel a 0-18 eves korosztaly adataira. 

2. Az onkormanyzat alta! nyujtott penzbeli, termeszetbeni ellatasok biztositasa: 

-a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesii!Ok szama, a rendkfviili 
gyermekvedelmi tamogatasban reszesiiltek szama, kerelmezokre vonatkoz6 
altalanosithat6 adatok, elutasitasok szama, fobb okai, onkormanyzatot terhelo kiadas 
nagysaga, 

- egyeb, a Gyvt.-ben nem szabalyozott penzbeli vagy termeszetbenijuttatasokra 
vonatkoz6 adatok, 

- gyermeketkeztetes megoldasanak m6djai, kedvezmenyben reszesiilokre vonatkoz6 
statisztikai adatok. 

3. Az onkormanyzat alta! biztositott szemC!yes gondoskodast nyujt6 ellatasok bemutatasa: 

- gyermekj6leti szolgaltatas biztosftasanak m6dja, miikodesenek tapasztalata 
(alapellatasban reszesiilok szama, gyermekek veszelyeztetettsegenek okai, 
valsaghelyzetben leva varand6s anyak gondozasa, csaladjab6l kiemelt gyermek 
sziileinek gondozasa, jelzorendszer tagjaival va/6 egyiittmiikodes tapasztalatai), 

- gyermekek napkozbeni ellatasanak, gyermekek atmeneti gondozasanak biztositasa, 
ezen ellatasok igenybevetele, s az ezzel osszefiiggo tapasztalatok. 

4. Afeliigyeleti szervek alta! gyamhat6sagi, gyermekvedelmi terilleten vegzett szakmai 
ellenorzesek tapasztalatainak, tovabba a gyermelg6leti es gyermekvedelmi szolgaltat6 
tevekenyseget vegzok ellenorzesenek alkalmaval tett megallapitasok bemutatasa. 

5. Jovore vonatkoz6 javaslatok, celok meghatarozasa a Gyvt. eloirasai alapjan (milyen 
ellatasokra es intezmenyekre lenne sziikseg a problemak hatekonyabb kezelese erdekeben, 
gyermekvedelmi prevenci6s elkepzelesek). 



6. A bifnmege!Ozesi program fobb pontjainak bemutatasa (amennyiben a telepiilesen kesziilt 
i~yen program), valamint a gyermekkoru es aflatalkoru bifnelkovetok szamanak az altaluk 
elkovetett bifncselekmenyek szamanak, a bifnelkovetes okainak bemutatasa. 

7. A telepiilesi onkormanyzat es a civil szervezetek kozotti egyiittmifkodes kereteben milyen 
feladatok, szolgaltatasok ellatasaban vesznek reszt civil szervezetek (alapellatas, szakellatas, 
szabadidos programok, drag prevenci6 stb.). 

Az ertekeles az onk:ormanyzati hivatal, a Vertesboglar Altalanos MuvelOdesi Kozpont, a Nemet 
Nemzetisegi 6voda, a Vertesboglari Nyelvoktat6 Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola adatai es a 
Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat beszamol6ja alapjan kesziilt. (Ut6bbit az atfog6 ertekeles 
melleklete tartalmazza.) 

Hahirozati javaslat 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete a gyermekek vedelmerol es a 
gyamiigyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. torveny 96. §. (6) bekezdeseben foglalt jogkoreben 
eljarva 

1. A gyermekj6Ieti es gyermekvedelmi feladatainak 2013. evi ellatasar61 sz616 atfog6 
ertekelest megtargyalta es azt elfogadja. 

2. Az ertekelest, annak elfogadasat kovetoen megkiildi a Fejer Megyei Kormanyhivatal 
Szocialis es Gyamhivatalanak. 

Hatarido: 2014. majus 31. 
FeleiOs: Jegyzo 

ATFOG6 ERTEKELES 
V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata 

gyermekj6leti es gyermekvedelmi feladatai ellatasar61 
2013. 

A gyermekek vedelme a gyermek csaladban torteno nevelkedesenek elosegitesere, 
veszelyeztetettsegenek megelozesere es megsziintetesere, valamint a sziiloi vagy mas hozzatartoz6i 
gondoskodasb61 kikeriilo gyermek helyettesito vedelmenek biztositasara iranyul6 tevekenyseg. A 
gyermekek vedelmet penzbeli, termeszetbeni es szemelyes gondoskodast ny(:tjt6 gyermekj6leti alap- es 
szakellatasok, valamint hat6sagi intezkedesek biztositjak. 

A telepiilesi onk:ormanyzat feladata a gyermekek vedelme helyi ellat6 rendszerenek kiepitese es 
mukodtetese, a teriileten lak6 gyermekek ellatasanak megszervezese, a torvenyben foglaltak szerint a 
rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny, a rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas, a szemelyes 
gondoskodast ny(:tjt6 ellatasok kereteben a gyermekj6leti szolgaltatas, a napkozbeni ellatas, es a 
gyermekek atmeneti gondozasanak biztositasa, illetve a mashol igenybe veheto ellatasokhoz val6 
hozzajutas szervezese es kozvetitese. 

1. A telepiiles demogratiai mutat6i 

Vertesboglar kozseg lakosainak szama a 2013. december 31-en nyilvantartott adatok alapjan 910 f6 
voll, ebbOl a 18 even aluliak szama 161 fO, mely az osszlakossag 17,69 %-a. 
A 0-18 eves korosztalyt tovabbi korcsoportokra bontva a bolcsodes koruak (0-3) szama 32 f6, az 
6vodas koruak ( 4-6) szama 18 f6, a tankotelezett koru gyermekek szama 111 fo volt. 
A napkozi otthonos 6vodaba 22 kisgyermekjart, az altalanos iskolai tanul6k letszama pedig 71 f6 volt. 
(ebb6135 fo als6 tagozatos, 36 f6 felso tagozatos) 
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A vertesboglari onkonnanyzat a gyennekek vedelmer61 es a gyamiigyi igazgatasrol sz616 1997. evi 
XXXI. torvenyben (a tovabbiakban Gyvt.) eloili feladatainak ellatasat a gyem1ekvedelem helyi 
szabalyozasar61 sz6167 /2012.(III.12.) onkormanyzati rendeleteben (a tovabbiakban Gyvr.) foglaltak 
szerint 20 13-ban az alabbiak szerint biztositotta: 

Penzbeli es termeszetbeni elhitasok: 

• Rendszeres gyennekvedelmi kedvezmeny, melyet a Gyvt.-ben eloirtak szerint allapitott 
meg, illetve 

• Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas, 

Szemetyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok: 

• gyermekj6leti szolgaltatas, 

• gyermekek napkozbeni ellatasa es 

• gyennekek atmeneti gondozasa 

2. Penzbeli es termeszetbeni elhitasok 

Az onkormanyzat a Gyvt. es a Gyvr. szerint egyreszt koteles, masreszt jogosult a gyermekeknek 
penzbeli es termeszetbeni ellatast nylijtani. Az ellatasok megallapitasa es megsziintetese 2013-ban a 
jegyzo es a polgarmester, mint gyamhat6sag hataskorebe tartozott. 

2013-ban az onkormanyzati hivatal 7000 ,- forintot utalt ki a vertesboglari gyermekek reszere penzbeli 
es termeszetbeni tamogatasok cimen, mely az onkormanyzat koltsegveteset terhelte. 

Rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny 

A jegyzo hataskorebe tartoz6 rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyre val6 jogosultsag 
megallapitasanak celja annak egy ev idotartamra torteno igazolasa, hogy a gyermek szocialis helyzete 
alapjan jogosult a Gyvt.-ben, illetve a kiilon jogszabalyokban meghatarozott egyeb kedvezmenyek 
igenybevetelere. 

2013-ban 19 gyermek reszesiilt a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny kereteben evi ket 
alkalommal 5.800,- forint ertekii Erzsebet utalvany juttatasban, osszesen 220.400,- forint osszegben, 
mel yet teljes mertekben a kozponti koltsegvetes biztositott. 

Rendkiviili gyermekvidelmi tamogatas 

A rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas megallapitasa 2013-ban a Gyvr. alapjan a Polgarmester 
hataskorebe tartozott. Megallapitasara elsosorban akkor keriilt sor, ha a gyermeket gondoz6 csalad 
idoszakosan letfenntartasi gondokkal kiizdott, vagy letfenntartast veszelyezteto rendkiviili 
elethelyzetbe keriilt. 

Az ellatast f6leg letfenntartasra, ruhazat p6tlasara kertek. 2013-ban rendkiviili gyermekvedelmi 
tamogatasra az onkormanyzat osszesen 7000,- forintot forditott, igy 1 kiskoru gyermek csaladjanak 
7000,- forint keriilt kifizetesre. 

6vodaztatasi tamogatas 

20 13-ban v ertesboglar kozsegben 6vodaztatasi tamogatas nem keriilt megallapitasra. 

Teritesi dijkedvezmeny 

A gyermekek etkezteteset az 6vodaban miikodo konyha biztositja. A gyermekek napkozbeni ellatasa 
kereteben biztositott etkezest a telepiilesen 616 gyermekek koziil az elmult esztendoben 30 gyermek 
vette igenybe. Osszesen 9 fo reszesiilt teritesi dijkedvezmenyben 

A Gyvt. 151. § ( 5) bekezdese ertelmeben gyermeketkeztetes eseten kedvezmenykent kellett biztositani: 

• a bOlcsodes, az 6vodas, az 1-8. evfolyamon nappali rendszeru oktatasban reszt vevo es 
rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesiil6 gyermek utan az intezmenyi teritesi dij 
100 %-at, 
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• a fenti felsorolas ala nem tartoz6, rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesUlo 
gyermek es tanul6 utan az intezmenyi teritesi dij 50 %-at, valamint 

• a harom vagy tobbgyennekes csaladnal gyermekenkent es a tart6san beteg vagy fogyatekos 
gye1mek, tanul6 utan, pedig az intezmenyi teritesi dij 50%-at. 

3. Szemelyes gondoskodast nytijt6 gyumekj61eti alapellatasok 

Gyermekj6/iti szolgaltatas 

A gyennekj6leti szolgaltatas olyan, a gye1mek erdekeit vedo specialis szemelyes szocialis szolgaltatas, 
amely a szocialis munka m6dszereinek es eszkozeinek felhasznalasaval szolgalja a gyennek testi es 
lelki egeszsegenek, csaladban torteno nevelkedesenek elosegiteset, a gye1mek veszelyeztetettsegenek 
megelozeset, a kialakult veszelyeztetettseg megsziinteteset, illetve a csaladjab61 kiemelt gye1mek 
visszahelyezeset. 

E feladatok ellatasara onkonnanyzatunk 2000-tol a Csakvari Gondozasi Kozpont es Idosek Otthona 
6nall6 szakmai egysegekent Csaladsegito es Gyermekj61eti Szolgalatot (a tovabbiakban: szolgalat) 
mukodtet, amely az aktualis onkormanyzati tarsulas kereteben a csaladsegito- es gyermekj6leti 
szolgaltatast biztositja a tarsulasban reszt vevo telepiileseken, 2013-ban Bodmeron, Ganton es 
Csakvaron is. 

A szolgalat 2013-ban is szervezesi, gondozasi es szolgaltatasi feladatokat vegzett. Tevekenyseget 
osszehangolta a gyermekeket ellat6 egeszsegiigyi es nevelesi-oktatasi intezmenyekkel. E munka 
kereteben hat gyermeket alapellatasban gondoztak, informaci6 nylijtasra, tanacsadasra 53 esetben volt 
sziikseg, 15 csaladlatogatast vegeztek. Vedelembe vetelre, atmeneti nevelesre nem keriilt sor. 2013. 
evi feladataik ellatasat, valamint az eszlelo- es jelzorendszer reszletes ismerteteset es eltekeleset az 
intezmeny reszletes beszamol6ja- az atfog6 ertekeles melleklete - tartalmazza. 

A gyermekek veszelyeztetettseget okoz6 problemak legjelentosebb okai a megelhetessel, lakhatassal, a 
helytelen nevelessel, a sziilok, csalad eletvitelevel es a gyermekek magatartaszavaraival, 
telj esitmenyza varaival kapcsolatosak. 

A gyermekvedelem egyik legfontosabb feladata az eszlelo es jelzorendszer mukodtetese. Ebben a 
munkaban egyiittmukodnek a mukodteto szolgalattal az oktatasi, nevelesi intezmenyek 
gyermekvedelmi felelosei, a vedono, a rendorseg es az onkormanyzat. A jelzorendszer celja, hogy 
osszegyujtse azokat a jelzeseket, amelyek intezkedest igenyet vetik fel. 2013-ban 30 felmeriilt 
problemar6141 jelzes erkezett ajelzorendszeren keresztiil. 

V ertesboglaron a szolgalat 2014. februar 17 -en megszervezte azt a tanacskozast, amely ertekelte a 
jelzorendszer 2013. evi mukodeset es a gyermekj6leti alapellatast. Az ertekeles soran a resztvevok 
tapasztalataik megosztasa mellett megallapitottak, hogy az egyiittmukodes eredmenyes. 

Gyermekek napkozbeni ellatasa 

A gyermekek napkozbeni ellatasakent a csaladban elo gyermekek eletkoranak megfelelo nappali 
feliigyeletet, gondozasat, neveleset, foglalkoztatasat es etkezteteset kell megszervezni azon gyermekek 
szamara, akiknek sziilei, neveloi, gondoz6i munkavegzesiik, betegsegiik vagy egyeb ok miatt 
napkozbeni ellatasukr61 nem tudnak gondoskodni. 

Az onkormanyzat 6vodaban, valamint az altalanos iskolaban napkozis foglalkoztatas kereteben 
biztositja a gyermekek eletkoranak megfelelo nappali feliigyeletet, gondozast, nevelest es etkeztetest. 

A gyermekek napkozbeni ellatasat biztosit6 intezmenyekben az alapellatasok keretebe tartoz6 
szolgaltatasok koziil csak az 6tkcztct6scrt allapithat6 meg t6rit6si dij (a b6lcsode kivetelevel, ahol a 
gondozasert kiilon gondozasi dij szamolhat6 fel), ezek osszeget az onkormanyzat rendeletben 
hatarozza meg. 

A 2013. evben az onkormanyzat a Gyvt. 151.§ (5) bekezdese alapjan az 6vodas, az 1-8. evfolyamon 
nappali rendszeru oktatashan reszt vevo es rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesiilo 
gyermek utan 100 %, a fenti felsorolas ala nem tartoz6, rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben 
reszesiilo gyermek es tanul6 utan 50 %, valamint a h3rom vagy tobbgyennekes csaladnal 
gyermekenkent es a tart6san beteg vagy fogyatekos gyermek, tanul6 utan pedig 50 %-os 
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etkezesteritesi kedvezmenyt biztositott. Ezen feliil, pedig az elOzoekben mar isme1ietett 
6nkormanyzati-, illetve intezmenyi kedvezmenyt nylijtotta. 

Gyermekek atmeneti gondozasa 

A gyermekek atmeneti gondozasat ideiglenes jelleggel, teljes koru ellatassal kell biztositani, ha a sziilo 
egeszsegligyi koriilmenye, eletvezetesi problemaja, indokolt tavollete vagy mas akadalyoztatasa miatt 
a gyermek neveleset a csaladban nem tudja megoldani. · 

A gyennekek atmeneti gondozasa megszervezheto a mukodteto altai kijelolt helyettes sziilonel, 
gyermekek atmeneti otthonaban vagy csaladok atmeneti otthonaban. 

A kozsegben a gyermekek atmeneti gondozasaval, vagyis helyettes sziilo alkalmazasaval, gyermekek 
atmeneti otthonaval vagy csaladok atmeneti otthonaval kapcsolatos igeny nem meriilt fel. 

V alsaghelyzetben Ievo varand6s anyar61 sem a hivatal, sem pedig a szolgalat nem kapott jelzest. 

4. Szakmai feliigyelet, ellenorzes 

A gyamhat6sag es a gyermekj6leti szolgalat munkajat a Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis es 
Gyamhivatala ellenorzi. Komplex vizsgalatot - melynek soran minden iigytipusra vonatkoz6an 
ellenorzi az iigyintezes folyamatat, a hatalyos torvenyek alkalmazasat - 4 evente vegez, a kozbenso 
evekben pedig tulnyom6reszt a gyamhivatalban tesz celvizsgalatokat, minden evben tobb iigytipust 
atvizs galva. 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis- es Gyamhivatala 2013. evben a gyermekvedelrni es 
gyamiigyi igazgatas koreben kozseglinkben ellenorzest nem vegzett. 

5. Javaslatok, ceiok 

Biztositani kell, hogy a gyermekek testi, ertelmi, erzelrni es erkolcsi fejlodese, egeszseges 
felnevelkedese es j61ete sajat csaladi kornyezeteben tortenjen. Tarsadalmi szervezetekkel osszefogva 
raszorul6 gyermekeknek hathat6s segitseget kell nylijtani a csaladjukban torteno nevelkedesehez, 
szemelyiseglik kibontakoztatasahoz, a fejlodeset veszelyezteto helyzet elharitasahoz, a tarsadalomba 
val6 beilleszkedesehez, valarnint i::inall6 eletvitelenek megteremtesehez. 

A gyermekek atmeneti gondozasaval kapcsolatos igeny felmeriilese eseten kiemelt feladat lesz ennek 
biztositasa. 

A Csaladsegito-es Gyermekj6leti Szolgalattal es a vertesboglari oktatasi-nevelesi intezmenyekkel az 
egyiittmiikodest tovabb kivanjuk erositeni annak erdekeben, hogy a gyermekj6leti es gyermekvedelrni 
feladatainkat megjobban es hatekonyabban vegezhessiik. 

6. A biinmegelOzesi program CObb pontjainak bemutatasa, valamint a gyermekkoru es fiatalkoru 
biinelkovetok szamanak az altaluk elkovetett biincselekmenyek szamanak, a biinelkovetes 

okainak bemutatasa 

V ertesboglaron helyi polgarorseg feliigyel a telepiiles ki::izbiztonsagara, mely szervezet nagyon 
hatekonyan m{\ki::idik. A telepiilesiink 2013. ki::izrendjevel kapcsolatos kepviselo-testiileti rendorsegi 
beszamol6 is megallapitotta, hogy a ki::izseg a bUniigyileg kevesse fertozott telepiilesek koze tartozik. 

A jegyzo tudomasara jutott gyermekkoru es fiatalkoru szabalysertest vagy bUncselekmenyt elki::iveto 
szemely nem volt. 

A 2013. evben ajegyzo tudomasarajutott, bantalmazott gyermek sem volt a telepiilesen. 

7. A telepiiiesi onkormanyzat es a civil szervezetek kozotti egyiittmiikOdes 

A nevelesi-oktatasi intezmenyek is kiili::inbi::izo hasznos szabadidos programokat kinalnak, illetve 
szerveznek a gyerekeknek, melyek k6z6tt szerepel turazas, szinhaz-latogatas, versenyek, sport napok. 

A telepiilesi i::inkormanyzat a civil szervezetek tamogatasara ki::iltsegvetesebOl kiili::in penzalapot biztosit 
a helyi polgarorsegnek, de alkalmankent, reszletes program benylijtasaval a Kepviselo-testiilet egyedi 
dontese alapjan tamogatast nylijthat kiilonbi::izo, civil szervezetek altai szervezett programokhoz. 
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Az onkormanyzat es a civil szervezetek kozott az egylittmiikodes hatekony. 

A jegyzoi hataskorbe tartoz6 gyermekvedelmi feladatok ellatasaban alapveto segitseget jelent a 
Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat, szakmai tapasztalatukkal tamogatast jelentenek a dontesek 
meghozatalaban, egylittm(ikodesiik a hivatallal kifejezetten j6nak es eredmenyesnek mondhat6. 

Vertesboglar, 2014. majus 23. 
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Toth Janosne 
cimzetes fOjegyzo 



Gondozasi Kozpont es Idosek Otthona 
CsaladsegitO cs Gycnnekj6lcti Szolgalat 

8083 Csakvar, Szent lstv<in u. 13. 
tel/fax: 06/22 254-892, 20/444- 7012, 

e~mail: csalwarcss@gmail.com 

Beszamol6 
a Csaladsegito es Gyermekjoleti 
Szolgalat 2013-ban Vertesboglar 
Kozsegben vegzett munkajarol 
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Tisztelt Polgarmester Ur! 
Tisztelt Kepviselo-testUlet! 

Az 1997. evi XXXI. tOrveny 96. § (6) bekezdes alapjan a teleplilcsi onkonm1nyzatnak a 
gyermekjoleti es gyennekvedelmi feladatainak ellatasar61 minden ev majus 31-ig {\tfog<'> 
ertekelest kell keszitenie, melynek tartalmi kovetelmenyet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet I 0. sziuntl melleklete hatarozza meg. 

A kovetelmenyek kozott ttibb olyan is tala.lhat6, amelyek a gyermei<j6leti szolgaltatasra 
vonatkoznak. Peldaul az atfog6 ertekelesnek tartalmaznia kell tabbek kozott az onkormanyzat 
alta! biztositott szemelyes gondoskodast nytljt6 ellatasok bemutatasat: a gyermekjc'lleti 
szolgaltatas biztosi1asanak m6djat, mukodesenek tapasztalatait (alapellat<\sban reszes016k 
szama, gyennekek veszelyeztetettsegenek okai, valsaghelyzetben levo varand6s any<\k 
gondozasa, csaladjab61 kiemelt gyennek szuleinek gondozasa, jelzorcndszer tagjaival valtl 
egyi.ittmukodes tapasztalatai stb.). 

Beszamol6nkat egyrcszt annak erdekeben keszitetti.ik el, bogy segitsiik az onkonm1nyzat 
atfog6 ertekelesenek osszeallitasat, masrcszt a Gyermel~j6leti Szolgalat 2013. evi 
tevekenyseget is szeretnenk bemutatni. 

Mivel a Gycrmekj6leti Szolgalat egy szakmai egysegben mt1kodik a Csaladsegito 
Szolgalattal, ezert a beszamol6 masodik reszeben a csaladsegfto szakfeladaton clvcgzett 
munkankat is bemutatjuk. 

A Csaladsegit6 es Gyermekj6leti Szolgalat a csakvari Gondozasi Kozpont es Idosek 
Otthona onall6 szakmai egysege. A Csakvari Onkormanyzati Tarsulason belli! a 
csaladsegito cs gyermel\j61eti szolgaltatast biztositjuk Csakvar mellett Ganlon, Bodmeron es 
Vertcsboglaron is. 

A Csah\dsegito es Gyermekjoleti Szolgatat szemelyi feltetelei 

Csakvar, Bodmer es G::'mt terilletcn tavaly tovabbra is 3 f6 csaladgondoz6 dolgozott 
(Emellett a tarsult teleplilesek kozlil V ertesboglaron napi 2 araban alkalmaz csaladgondoz6t 
intezmenyunk). A 3 f6 mindegyikcnek pedag6gusvegzettsege van. Kozti.ik a szakmai munl<a 
ttgy oszlik meg, hogy 1 fo napi 8 6raban gyermekj6leti szolgaltatl:'tsi, 1 f6 napi 8 6raban 
csaladsegit6 szolgaltatasi feladatokat lat el, ut6bbi egyben a Szolgalat szakmai vezet6je is. A 
harmadik csaladgondozo napi 5 6raban gyermekj6leti szolga!tatast, napi 3 6ritban pedig 
csaladsegftest vegez. 

A csaladsegito szakfeladaton, szochilis segit6 munkakorben egy reszmunkaidos (heti 20 
6ra) pszichol6gust foglalkoztat az intezmeny. 

A Gyermekj6leti Szolgalat hatarozatlan idejti mukodesi engedcly kiadasanak feltetelci 
tovabbra sem allnak fenn, mivel 1 f6 csaladgondoz6 vegzetlsege nem felel meg a 15/1998. 
NM rendelet 2 szamu mellekletcben a csaladgondoz6 reszere meghatarozott kepcsitesi 
eloirasoknak. A csaladgondoz6 jelenleg tanulmanyokat folytat, harmadeves foiskolai 
hallgat6 szocialpedagogus szakon. 
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A Csaladsegito es Gyermekjoleti Szolgalat tar-gyi feltetelei 

Targyi felteteleinkben 20 13-ben minden adott volt a munkavegzeshez. A csakvl1ri 
szekhelyen viszonylag j61 felszerelt irodaban vegezhetjlik munkankat, valamint a Csakvari 
Onkormanyzati Tarsulas tulajdonaban levo, altalunk haszmllt szolgalati auto nagyban 
megki:innyiti a teri.ileten vegzett munkat. 

A tarsult telepi.ilesek mindegyike a teriileti iroda szamara a megfelel6 hclyisegeket 
biztosi~ja. 

Vertesboglaron a regi polgarmesteri Hivatal eplileteben tal<ilhat6 irod<\ban wb:juk a 
hozzank fordul6 klienseket ugyfelfogadason, minden hetcn hctfon I 3.30-1 6 6raig. 
csi.it6rt6k6n pedig 7.30-10 6raig. 

Szakmai munka 

I. Gyermekjoliti Szolgalat 

A gyermekek vedelme a gycrmek csahidban torteno nevelkedescnek elosegiteserc, 
veszelyeztetettsegenek megelozesere es megszi.intetesere, valamint a szi.iloi vagy mas 
hozzatartoz6i gondoskodasb61 kikeri.il6 gyermek helyettesito vedelmenek biztositasara 
iranyul6 tevekcnyseg. 

A gyennekek vedelmct penzbeli, termeszetbeni es szcmelyes gondoskodast nyL1jt6 
gyermekj6leti alapellatasok, illetve gyermekvedelmi szakellilti1sok, valamint ki.ilonboz6 
hat6sagi intezkedesek biztosf~jak. 

A jogalkot6 szandeka szerint az alapellatasnak hozza kell jarulnia a gyermek testi, 
ertelmi, erzelmi es erkolcsi fejl6desenek, j6letenek, a csaladban tOrten& ncvelesenek 
elosegitesehez, a veszelyeztetettseg megel6zesehez es a kialakult veszelyeztetettseg 
megszi.intetesehez, va!amint a gyermek csaladjab61 t6rten6 kiemelesenek a megeiOzesehez. 

A gyermekj6leti szolgaltatas a szemelyes gondoskodas korebe tartoz6 gyermekj6leti 
alapellatas. A gyermekj61iti szolgfiltattis olyan, a gyermek erdekeit veda specialis szemelyes 
szocialis szolgaltatas, amely a szocialis munka m6dszereinek es eszkozeinek felhasznalasaval 
szolgalja a gyermek testi es lelki egeszsegenek, csaladban t6rten6 ncvelkedCsenck 
eloscgiteset, a gyennek veszelyeztetettsegenek megel6zeset, a kialakult veszelyeztetcttscg 
megszlintetcset, illetve a csaladjab6! kiemelt gyermek visszahelyezeset. 

A gyermekjoteti szolgdltatds feladata a gyermek testi, lelki egeszsegenek, csal<idban 
torteno nevelCsenek elosegitese erdekeben 

a) a gyermeki jogokr61 es a gyermek fejlodeset biztosft6 tamogatasokr61 val6 
tijekoztatas, a tamogatasokhoz val6 hozzajutas segitese, 

b) a csalcidtervezesi, a pszichol6giai, a nevelesi, az egeszsegi.igyi, a mentalhigienes es a 
k!:iros szenvedelyek megelozeset celz6 tanacsadas vagy az ezekhez val6 hozzajutas 
megszervezese, 

c) a valsaghelyzetben Jev6 varand6s anya tamogatasa, segitese, tanacsokkal val6 
ellatasa, valamint szamara a csaladok atmeneti otthonaban igenybe veheto cllatashoz val6 
hozz~jutas szervezese, 

d) a s7.ahadidos programok szervezese, 
e) a hivatalos i.igyek intezesenek segitese. 
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A gyermekj6/eti szolgliltatris feladata a gyermek veszelveztererrseg.4!1£~ megeh)zese 
erdekeben 

a) a veszelyeztetettseget eszlelo es jelz6 rendszer mCtkodtetese, a nem allami szcrvek. 
valamint magimszemelyek reszvetelenek elosegitese a megelozo rendszerben, 

b) a veszelyeztetettseget eloidezo okok feltiml.sa es ezek megoldasara javaslatkeszftcse, 
c) a gyermekvedelmi jelzorendszer tagjaival es az intezmenyekkel valo egyi.ittml'tk(idcs 

megszervczese, tevekenyseguk osszehangolasa, 
d) t~jekoztatas az egeszsegugyi intezmenyeknel mCtkodo inkubatorokrol, illetve abba a 

gyermek orokbefogadashoz val6 hozzajaruhis szandekaval tOrteno elhelyezesenek 
Iehetosegerol. 

A gyermekj6/eti szolgriltatlis feladata a kialaku!t veszelvezte!ettseg megsziJntetese 
erdekeben 

a} a gyennekkel es csaladjaval vegzett szocialis munkaval (csaladgondozas) cllisegiteni 
a gyermek problemainak rendezeset, a csaladban jelentkezo mt:ikodesi zavarok 
ellens(tl yozasat, 

b) a csaladi konfliktusok megoldasanak elosegitese, ki.ilonosen a valas. a 
gyermekelhelyezes es a kapcsolattartas eseteben, 

c) kezdemenyezni 
ca) egyeb gyermel\j6leti alapella.tasok igenybeveteiCt, 
cb) szocialis alapszolgaltatasok, kulOnosen a csaladsegites igenybevetelet, 
cc) egeszsegligyi ellatasok igenybevetelet, 
cd) pedag6giai szakszolgalatok igenybevetelet, vagy 
ce) a gyermek vedelembe vetelet vagy sulyosabb fokll veszelyeztetettseg eseten a 

gyermek ideiglenes hatalyu elhelyezeset, atmeneti vagy tart6s nevelesbe vetelet, 
d) javaslat keszitese a veszelyeztetettseg mertekenek megfeleloen 
da) a gyennek vedelembe vetelcre, illetve a csaladi p6tlek termeszetbeni formaban 

tarteno ny(tjtasara, 
db) a gyermek tankotelezettsege teljesitesenek elomozditasara, 
de) a gyermek csaladjab61 tOrteno kiemelesere, a leendo gondozasi helyere vagy annak 

megval toztatasara. 

A gyermekj6/iti szo/ga/tatlis fe/atlata a csalcidjab6l kiemelt gvermek visszahelvezese 
erdekeben 

a) a csaladgondozas biztositasa - az ottbont nyujt6 ellatast, illetve a teri.ilcti 
gyermekvedelmi szakszolgaltatast vegzo intezmennyel egyuttmi.ikodve - a csalitd 
gyenneknevelesi korUimenyeinek megteremtesehez, javitasahoz, a sziiiO es a gyermek 
kozotti kapcsolat helyreallitasahoz, 

b) ut6gondoz6 szocialis munka biztositasa - az otthont nyujt6 ellatast, illetve a teri.ileti 
gyermekvedelmi szakszolgaltatast vegzo intezmennyel egyi.ittmt:\kodve - a gyermck 
csaladjaba Wrteno visszailleszkedesehez. 

A gyermekj61eti szolga.Iat - osszehangolva a gyermekeket ellat6 egeszsegugyi cs 
nevelesi-oktatasi intezmenyekkel, illetve szolgalatokkal - szervezesi, szolgaltatasi es 
gondozasi feladatokat vegez. 

A gyennekj6leti szolgaltatast ellatasok teljesftesevel (gondozassal), ellat<\sok 
kozvetitesevel (szolgaltatas) vagy szervez6 tevekenyseggel (szervezcs) kell biztositani. 

Fenti feladataink ellatasa kozben nagyon fontos, bogy minden esetben segit6 szandekkal 
kozeledjUnk a csaladokhoz. 
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Az alabbiakban a gyermekj6leti szolgaltatasban V ertesboglaron elvegzett szakmai 
mLmkar6l nehany adattal szeretnenk tajekoztatni Onoket: 

·----------
-~ MEGNEVEZES ELLATOTTAK/SZAKMAI ELLA TOTT A/SZAKMAI 

TEVEKENYSEGEK TEVEKENYSEGEK 
szAMA SZAMA 2012-BEN 2013-BAN 

I I VERTESBOGLARON VERTESBOGLARON 

I. 

--~ 
Alapellatasban 6 gycrmek 6 gyem1cl< 

torteno gondozas: 
~-

2. Vedelembe vetel 0 gycrmek 0 gycnnck I 

kereteben Wrteno 
I gondozas: 

-- -·-·--------~ 
3. A jelzorendszer altai 29 db 41 db 
ki.\ldott jelzesek szama: 

------
4. Felmerillt problemak 33 db 30 db 
szama: - -
5. Informaci6nyujtasok 4 esetbcn 32 csctbcn 
szama: 

------
6. Tanacsadas, segito 15 esetben 21 csetbcn 
bcsze lgetes: 
7. Ogyintezes scgitese: 5 alkalom 11 alkalom 

f--------- --·-----·---------
8. Csaladlatogatasok 19 alkalom 15 alkalom 
sz{una: 

--
9. Atmeneti neve It 0 gyermek 0 gyermel< 
gyermekek szama: 

Szabalysertest vagy buncselekmenyt elkovetett gyermek- s fiatalkoru szemely Vertesboglaron 
20 13-ban nem volt. 

A telepillesen jelentkezo, gyermekek veszelyeztetettseget okoz6 problemak - amelyek mar a 
szolgalat kozremilkodeset igenylik tabbfelelc anyagi, gyermeknevelesi, 
gyennekintezmenybe val6 beilleszkedesi nehezseg, magatartaszavar, teljesitmcnyzavar, 
csaladi konfliktus, szi.ilok vagy a csalad eletvitele egyarant megtalalhat6k kozllik. An'tnyukat a 
kovetkez6 tablazat mutatja: 
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GyermeM6leti szolgitltatd revekenyseg a kezelt problema rfpusa szerint: 

~ -~--

Megncvczes Kezelt problemak szama _________________ 
Anyagi (megelhetesi, lakhatassal 8 
osszefl.igg6 stb.): 

--·--····--·-

Gyenncknevelesi: 5 

--OORO ___ 

Gyermekintezmenybe vale beilleszkedesi 7 
nehezseg: 

··--··---·-····-
Magatartaszavar, teljesitmenyzavar: 3 

--------
Csaladi konfliktus (szi.ilok egynuis kozti, 5 
szi.ilok-gyermek kozti): ... 
Szi.ilok vagy a csah1d eletvitele: 2 

Osszescn: 30 

·------~----· 

--· ------------

-------· ---
-------·-~----·· 

A gyermekj6leti szolgalatok specialis teladatai koze tartozik a csaladjukb61 kicmel! 
(atmeneti nevelesbe vett) gyennekek csaladjainak a gondozasa, es annak elosegitese, hogy 
ezek a gyerekek minel elObb visszakerUlhessenek verszerinti csaUtdjukba. 1 013-ban 
V ertesboglarr61 nem volt gyennek atmeneti neveh~sben. 

A jogszabalyi eloirasokat figyelembe veve az Onkonminyzat atfog6 ertckelcsenek 
tartalmaznia kell a valsaghelyzetben leva varand6s anyill< gondozasara vonatkoz6 adatokat 
is. 2013-ban a Gyermekj6leti Szolgalatnak valsaghelyzetben Iev6 varandos anyat 
Vertesboglaron nem kellett gondoznia. 

A Gyennekj6leti Szolgalat egyik legfontosabb tdadata az eszlelo-es jel1.6rendszer 
m(ikodtetese, melyen keresztiilmegkapjuk (erre a celra rendszeres(tett infonm'tci6s lapon is) 
a gyerekeket erinto olyan jelzeseket, amelyek mar a mi segftsegi.inket igenylik. A 
jelzi:\rendszer tagjai (oktatasi-nevetesi intezmenyek gyermekvedelmi felelosei, ved6nC\. 
rendorseg stb.) tudnak jelzesi kotelezettsegi.ikr61, es szi.ikseg eseten eleget is tesznek ennek. 
Tavaly Szolgalatunkhoz- Ve11esboglar vonatkozasaban- 4 db jelzes erkezeu egeszsegtigyi 
szolgaltat6t61, ezen beli.\1 2 db jelzes ved6not61, 6 db napkozbeni kisgyermek ellatast nyt\it6 
intezmenytol, 18 db kozoktatasi intezmenytol, 6 db tarsadalmi szcrvezet, egyhaz, 
alapitvanyt61, 2 db a gyamhivatalt61, 5 db itllampolgart61. 

A jelzorendszeri tagokkal evente hat alkalommal esetmegbeszelesekct tartunk, ahol az 
aktualis feladatokat, illetve eredmenyeket beszelji.ik meg. 
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A szemelyes gondoskodclst ny~j/(5 gyermekjoh~ri. g)lermekvedelmi inrezmenyek, 
valamint szeme/yek szakmai feladatairdl es mifkodesiik fe!teteleidfl sz6!6 I 5/1998. NM 
rendelet 15. § (7) es (8) bekezdese il:ja elo, hogy a Gyermekj61eti Szolgalatnak minden cv 
marcius 3 J-ig tamicskozast kell szervcznie, amelyen ket feladatnak kell cleget tenni.ink: 

1. a jelzorendszer tagjainak inisos tajekoztat6it figyelembe vevc atfog6an ertekclni kcll 
ajelzorendszer eves mukodeset, 

2. at kell tekinteni a telepi.i!es gyermekj6leti alapellatasanak valamennyi Jbnn~jat es 
sziikseg szerint javaslatot kell tenni mukodestik javitasara. 

Vertesboglaron ezt a tanacskozast 2014. febnuir 17-en tartott.uk. Hivatkozott jogszabaly 
pontosan meghatarozza a tanacskozasra meghivand6k kon~t, akiknek clozetesen frasos 
meghiv6t klildti.ink, a jelzorendszer tagjait pedig egy elore elkcszitett adatlap kiti:iltcsere is 
felkerti.ik. 

A tam'tcskozason a jelzorendszer tagjai az egylittmi!kodest j6nak iteltck meg, a 
gyermekj61Cti alapellatasok mtikOdesenek javitasara vonatkoz6 javaslat nem hangzott el. 

A gycrmekek napkozbcni ellatasanak formai koztil (bolesode, esaladi napkozi, csal;\di 
gycrmekfeli.igyelet, Mzi gycnnekfeli.lgyelet, alternativ napkozbeni ellatas) Vcrtesbogl<hon 
egyik sem mt:\ki:.idik. A tarsult teleptilesek ki:.iztil Csakvaron mt:\kodik ket bolcsodc. 

A gyermekek atmeneti gondozasa nem biztositott Vertesboglaron cs egyik tarsult 
teleplilesen sem. Az atmeneti gondozasban reszesitett gyennek gondozasanak, ncvelesenek az. 
Jenne a celja, hogy 

a) ideiglenesen helyettesitse a gyermek gondozasaban akaditlyoztatott sztil6 
gondoskodasat, 

b) egylittes elhelyezest es ellatast biztositson az otthontalanna valt szi.ilo es gyermeke 
sz<hmira. 

A gyermekek atmeneti gondozasanak formai a helyettes szi.ilo alkalmazasa, a gyermckck 
atmeneti ottbonanak vagy a esaladok atmeneti otthonanak m(\kodtctese lenne. 
Eddig Vertesboglaron nem mutatkozott igeny ilyenfajta cHatas in:lnt. 

II. Csaladsegitif Szolgalat 

A szoeialisan raszorultak reszere a szemelyes gondoskodast az allam, valamint az 
onkorm{myzatok biztosf~ak. A szemelyes gondoskodas magaban foglalja a szociri!is 
alapszolgdltatdsokat es a szakosftott ellatasokat. 

Az alapszolgaltatasok megszervezesevel az allam es a teleplilesi onkonminyzat segftseget 
ny(Jjt a szocialisan raszorul6k reszere sajat otthonukban es lak6kornyezeti.ikben 6nall6 
eletvitellik fenntatiasaban, valamint egeszsegi allapotukb6l, mentalis allapotukb6l vagy mas 
okb61 szarmaz6 problenulik megoldasaban. 

A szociatis alapszolgaltatasok koze tartozik a csaladsegites is. 
A csatadsegites a szocialis vagy mentitlhigienes problemak, illetvc egycb krizishclyzet 

miatt segftsegre szorul6 szemetyek, csaladok szamara az ilyen helyzethcz vezct6 okok 
megelozese, a krfzishelyzet megszi.intetese, valamint az cletvezetesi kepesseg mcgorzesc 
eeljab61 nyujtott szolgaltatas. 
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A csabidok segftese erdekeben veszelyeztetettseget es krfzishelyzetet eszlel6 
jelzorendszert m(\kodteti.ink. A jegyzo, tovabba a szocia!is, egeszsegligyi szolgaltat6, 
intezmeny, valamint a gyermekjoleti szolgalat, a partfog6i feli.igyeloi es a jogi 
segftsegnyujt6i szolga!at jelzi, a tarsadalmi szervezetek, egyhazak es maganszemelyek 
jelczhetik a Csalcidsegito Szolga!atnak, ha segftsegre szorul6 csaladr61, szemelyr<>l 
szereznek tudomast. 

A kapott jelzcs alapjan felterkepezzilk az ellatasi tertileten elo szocialis es mentalhigicncs 
problemakkal kiizdo csaladok, szemelyek koret, es szemelyescn felkercsve tajekoztatj uk 
6ket a csaladsegftes celjar61, tartalmar61. 

A csaladsegites keretebcn biztositani kell tobbek kozott 
a) a szoci<ilis, eletvezetesi es mentalhigienes tan:ksadast, 
b) az anyagi nehezsegekkel klizdok szamara a penzbeli, termeszetbeni ellatasokhoz, 

tovabba a szoci<ilis szolgaltatasokhoz val6 hozzajutas megszervezesct, 
c) a csaltidgondozast, fgy a csaladban jelentkezo mukodesi zavarok, illetve konf1iktusok 

megoldasanak elosegiteset, 
d) a kozossegf~jleszto, valamint egyeni es csoportos ten1pias programok szcrvezcset, 
e) a tart6s munkanelkUiiek, a fiatal munkanelkiiliek, az ad6ssagterhekkel es lakhatasi 

problemakkal ki.izdok, a fogyatekossaggal elok, a kr6nikus betegek, a szenvedelybetegck, a 
pszichiiitriai betegek, a kabit6szer-probl6maval ki.izdok, illetvc egyeb szocialisan raszorult 
szemelyek es csaladtagjaik reszere tanacsadas nyt1jtasat, 

f) a csaladokon beliili kapcsolaterositest szolgal6 kozossegepito, csaladten!pias. 
konfliktuskezelo mediaci6s programokat es szolgaltatasokat, valamint a nehcz 
elcthelyzetben elo csaladokat segito szolgaltatasokat. 

A Csaladsegft6 Szolgalat feladatai koreben peldaul 
a) szocialis es egyeb infonm1ci6s adatokat gy~jt az ellatast igenybe vevo megfelelC> 

t~jekoztatasa erdekeben, 
b) pszichol6giai,jogi es egyeb tanacsadast szervez, 
c) szervezi az aktiv kor(I nem foglalkoztatott szemelyek egyi.ittm(\kodesi programjat, 
d) kozossegf~jleszto, valamint egyeni es csoportos terapias programokat szervez a 

mukodesi teriileten elO lakossag szamara, 
e) segftseget nyt"tit az egyenek, a csaladok kapcsolatkt~szsegenekjavitasahoz, 
f) segiti specialis tamogat6, onsegito csoportok szervezeset, mtlk<Sdteteset. 

A csal<idsegites a szolgaltatast igenybe vevo szemely otthomiban, csaladi kornyezeteben 
tett latogatasok, illetve a csaladsegfto szolgalatnal folytatott segfto beszelgetes es segfto 
munkaformak uqan valosulmeg. 

A Csaladsegfto Szolgalat 2013. evi legfontosabb vertesboglari mukodesi adatai a kovetkezok: 

• A Csaladsegito Szolgalat 2013. evi verteboglari forgalma: 72 kapcsolatfelvctcl 

• A szolgaltatast igcnybe vevok szama: 30 fo 
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• A szolgaltatast igenybevevok korosszetetcle: 

16- eves es 
-· ----

7-13 14-17 18-34 35-49 50-61 62 c 
fiatalabb eves eves eves eves eves es 

()SSZESJ:~Nl 

icloseb I --- ·--··---·-·---1 
1 4 2 4 12 6 1 - 30 ' 

---"·-----·-··-_j 

Vertesboghiron a csahidsegfto szolg;:\ltatast leginkabb az aktfv kort'1, nem 
foglalkoztatott szemelyek veszik igenybe. Ha ugyanis a telepi.iles jegyzoje aktiv kort'1ak 
ellatasara, es ezen beli.il rendszeres szocialis segelyre val6 jogosultsagukat megallapfqa, 
kotelezo egyuttml'\kOdniuk a Csahidsegito Szolgalattal. Ebbol kovctkezik, bogy a 
szolgaltatast igenybe vevok hozott problemaja legt6bbszor foglalkoztatassal kapcsolatos, de 
anyagi, eletviteli, gyermeknevelcsi es i.igyintezesi problemakkal is gyakran keresik fel 
szolgaJatunkat. Esetkezeleseket tekintve pedig legtobbszor szocialis, mentalis esetkezelcsre 
volt szi.ikseg. 

A negy telepulesen vegzett szakmai munka soran nagyon sok elonyet latjuk annak, 
hogy a gyerekeket es/vagy a szi.iloket a Szolgalat szekhelyen elerheto pszicho16gushoz tudjuk 
iranyitani, akinel Iehetoseg van gycrmek-, csalad- es parterapia igenybevctelcre. 
Vertesboglarr61 tavaly 2 csalad gyermekei vettek reszt gyennektcrapian a pszichol6gusmil. 

Mind a Csaladsegito, mind pcdig a Gyennekj6leti Szolgalatnal felmeri.il6 
problcmakat igyekszOnk legjobb tudasunk szerint, a kliens erdekeit szem el6tt tartva 
megoldani, vagy legahibbis csokkenteni azoknak a csalad elctere gyakorolt negativ hatasat. 

Ke1ji.ik a Tisztelt Kepviselo-testLiletet, hogy a bcsz<1mol6nkat vitassa meg. 
Velemcnylikkel, javaslataikkal legyenek segitsegi.inkre abban, hogy munkankat meg 
hatekonyabban vegezhessiik. 

Csakvar, 2014. aprilis 24. 
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ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
4. napirendi pontjahoz 

Napirend: Beriizemeltetett vizikozmiivek 2014., 2015., 2016. evi fejlesztese 

E!Oterjeszto: 
E!Ote1jesztest kesz[tette: 

polgarmester 
Peto Tamas 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A FEJERViZ Zrt. levelben kereste meg az i:inkormanyzatot (level mellekelve) a beriizemeltetett 
viziki:izmuvek 2014., 2015., 2016. evre sz616 fejlesztesi javaslataval. Leveleben felhivja a figyelmet, 
hogy a Mriizemeltetett ki:izmuvek eseteben a hasznalati dijat a ti:irveny eloinisa alapjan ki:itelezo az 
erintett ki:izmuvek fejlesztesere forditani. 

Tajekoztat tovabba leveleben, hogy a viziki:izmu szolgaltatasr61 sz616 ti:irveny szerint gi:irdiilo fejlesztesi 
tervet kell kesziteni (ezt kesobb megkiildik), melyet az i:inkormanyzatnak kell j6vahagynia. A gi:irdiilo 
fejlesztesi terv i:isszeallitasahoz elozetesen sziiksegiik van az amortizaci6s es hasznalati dijb61 keletkezo 
forrasok ismeretere. Jelen eloterjesztes ezeknek a hasznalati dijb61 ad6d6 fejlesztesi munkalatok 
elfogadasar61 sz61 ajelenlegi es ki:ivetkezo ket evre. 

Szolgaltat6 a megkiildi:itt javaslataban a meglevo ki:iziizemi rendszer felujitasi munkait tervezte be. 
Abban az esetben ha az i:inkormanyzatnak fejlesztesi elkepzelese van, azt keri haladektalanul jelezni, 
mert ezt is beepiti a gi:irdiilo fejlesztesi tervbe. 

A betervezett felujitasok idorendben: 

1. Fuv6k csereje (leveg6ztet6 rendszer resze a szennyviztelepen) 

2. Leveg6ztet6 rendszer csereje (szennyviztelepen) 

3. Buvarkevero berendezes csereje (iitemezett leiiriteshez idozitve, szennyviztelepen) 

4. Kiemelo dam (jelenleg aut6damval oldjak meg, draga) 

Fenti bemhazassal szolgaltat6 nyilatkozata szerint hosszlitavon biztositani tudjak a szennyviztisztit6 
telep megfelelo muki:ideset, valamint 10 %-os kapacitasni:iveles erheto el. 

Az uj dijak megallapitasar61 pontos informaci6val nem rendelkeznek, varhat6an a jogszabalyok 2015. 
ev elejevel fognak errol rendelkezni. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a beriizemeltetett viziki:izmu 
2014., 2015., 2016. evi fejlesztesijavaslatr61 di:inteni sziveskedjen. 

Vertesboglar, 2014. majus 21. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



v ertesboghir Kozseg Onkonminyzata KepviselO-testiiletenek 
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bet·iizemeltetett vizikozmiivek 2014., 2015., 2016. evi fejleszteserol 

Vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a beriizemeltetett viziki:izmuvek 2014., 2015., 
2016. evre sz616, FEJERVIZ Zti. altai elotetjesztett fejlesztesi javaslatat elfogadja az 1. szamu melleklet 
szerint. 
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datum: 

targy: Beriizemeltetett vizikozmuvek 2014. evi fejlesztesi javaslata 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

:< ~ \. 

2014. aprilis 30. 

Vertesboglar telepiiles tulajdonaban levo vfzikozmu rendszert tarsasagunk az ervenyben Ievo 
iizerneltetesi szerzOdes alapjan beriizemeltetesi fonmiban iizemelteti. 
Ezen vizikozmu karbantartas u~jan Wrteno szinten tmtasa tarsasagunk feladata, mig az 
elhasznal6dott eszkozok p6tlasara, a rekonstrukci6s es fejlesztesi feladatok elvegzesere a 
berleti dijb61 szarmaz6 onkormanyzati bevetel szolgal. A felhasznalasr61, a szolgaltat6 
javaslatanak figyelembe vetelevel az illetekes onkormanyzat di:int. A 2011. evi CCIX. ti:irveny 
(kesobbiekben Vksztv.) 18. § ertelmeben ,Ha jogszabaly vagy az iizemeltetesi szerzodes a 
vizikozmu-szolgaltatasi jog gyakorhisat vagy a viziki:izmu hasznalati dij (a tovabbiakban: 
hasznalati dij) fizetesehez koti, az ellatasert felel6s az ebbol szrumaz6 bevetelet elkiilOnitetten 
kezeli, es azt kizar6lag vfziki:izmu-fejlesztes finanszfrozasara- ideertve a vizikozmii-fejlesztes 
c6ljara igenybe vett hitellel i:isszefiiggo ad6ssagszolgalat teljesfteset is - hasznalha~a fel." A 
haszmllati dij tmtalekol<lsat, felhasznahisat a Vksztv. szerint a Magyar Energetikai es Kozmu~ 
szabalyozasi Hivatal ellenorzi. 

Az 58/2013. (JI.27) Konn. rendelet 52.§ (3) szerint a Vksztv. 18. §-aban foglaltak teljesitesenek 
elmaradasa eseten az ellatasett felel6ssel szemben kiszabhat6 birsag felso hatara 20 milli6 
forint. 

A Vksztv.74. § (1) 20. pontja szerint a Kormany a gordiilo fejlesztesi tervek tmtalmat, 
iitemezeset, feliilvizsgalatanak szabalyait, tovabM a tervek j6vahagyasanak szempontjait 
rendeletben allapitja meg, varhat6an 2014. ev elejen. Az i:isszeallitott gi:irdtilo fejlesztesi tervet 
a tul~jdonos Onkormanyzatoknak meg kell targyalnia, el kell fogadnia, majd 2014. szeptember 
15-ig a Magyar Energetikai es Ki:izmii-szabalyozasi Hivatal-ba elbiralasra be kell nyujtani. 

A gordiilo fejlesztesi terv osszeallitasahoz sziikseg van az evente elkoltheto amortizaci6s illetve 
a hasznalati dijb61 keletkezo forrasok ismeretere. A 2014. evre elki:iltheto osszegek, 
amennyiben a szabalyozas nem valtozik, a 2013. evi forrasokkal egyezik meg. 

Uj dijmegallapitas a Vksztv. szerint 2015. januar 1-el fog ti:irte1mi, melynek m6dja illetve 
varhat6 amortizaci6s ill. hasznalati dij megallapftasanak m6dja, nagysaga egyelore nem ismert. 



Jelenleg az elkeszftendo gordiilo fejlesztesi terv tmtalmi es formai kovetelmenyei az elozoek 
szerint meg nem ismertek, de az elkeszitesere, elfogadasara forditand6 ido rovidsege miatt 
tarsasagunk a harom eves idoszakra javasol egyel6re rekonstrukci6s fejlesztesi es beruhazasi 
munkakat. 
A fentiek alapjan mellekelten megktildjtik az onkormanyzat reszere a 2014. evi varhat6 
hasznalati dfjat, a 2014. evre javasolt felhaszmllast es a 2015-2016 evre javasolt rekonstrukci6s, 
fejlesztesi, beruhazasi javaslatunkat. Amennyiben az onkormanyzatoknak a vfzikozmuvekkel 
kapcsolatban hosszabb tavu fejlesztesi, beruhazasi javaslataik vannak ketjiik, hogy jelezzek 
tarsasagunk fele, hogy a kesobb osszeaUitand6 gordtilo fejlesztesi tervben szerepeltetni tudjuk. 
Ketjtik vegyek figyelembe, hogy a mellekletben felsorolt fejlesztesek, beruhazasok, 
rekonstrukci6k koltsegei nett6 osszegek, amelyeket a mindenkori Afa terhel. Az Afa-t az 
Onkormanyzat a beruhazasok utan visszaigenyelheti, ha az erre vonatkoz6 szabalyoknak 
megfelel. 

A szennyviztisztft6 telep tervezesi ertekei alapjan meretezesre kertilt egy Wilo altai 
forgalmazott kiemelheto modulokb61 all6 levegozteto rendszer, a levegoigenyt biztosit6 Aerzen 
gyartmany(t fUv6, tovabba egy Wilo TR 90-2.15-6/8 tipus(t bUva.rkevero berendezes. 
A levegozteto rendszer elemeinek es a keveronek a kiemelesehez egy csorlos kiemelo szerkezet 
is tervezett keszUlekenkent darutalppal. 
Fenti berendezesekkel hosszutavon biztosithat6 a szennyviztisztit6 telep helyes mukodese, a 
megfelelo oxigenbevitel es a kielegito atkeveres segitsegevel. A tervezett levegoztet6 rendszer 
teljesftmenye lehet6seget ad a szennyvfztisztft6 telep kapacitasanak 1 0%-os novelesere is a 
kesobbiek folyaman. 

A meglevo berendezesek cserejenek idobeli titemezeset az ahibbiak szerintjavasoljuk: 
I. Fuv6k csereje 
2. Levegozteto rendszer csereje 
3. Buvarkevero berendezes csereje (titemezett leiiriteshez idozitve) 
4. Kiemel6 daruk ( ez idaig a fenti berendezesek mozgatasat aut6daruval kell megoldani) 

A telepi.ilesek kozos szetmyvizrendszeren az ettekesitett szennyviz mennyisegek aranyaban 
tOrtent a tulajdoni Mnyadok megallapftasa. 
Kerjtikjavaslatunk megfontolasat, elfogadasat es az onkormanyzati hatarozat 2014. majus 30-
ig tOrteno megktildeset a kozmii folyamatos es hosszu tavu miikodeseett. Bovebb informaciot a 
Bicskei Ozemmemokseg, illetve tarsasagunk Dzemviteli Osztalya ad. Dontestikr61 kerjiik 
irasban sziveskedjenek t~jekoztatast adni. 

Melleklet: I pld tablazat 
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ELOTERJESZTES 

A KepviselO-testtilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
5. napirendi pontjahoz 

Napirend: Beszamol6 a kozseg koztisztasagi helyzeterOI 

E!Ote1jeszto: Sztanyi Istvan po/garmester 
E!Oterjesztest keszitette: . Dornyine Szekeres Erika igazgatasi eload6 

Tisztelt Kepviselok! 

A "kozseg belteriileti rendje, a koztisztasag heiyzete" napirenddel kapcsoiatban az aiabbiakban teszem 
meg beszamoi6mat: 

V ertesbogiar Kozsegben a kozteriiietek es a maganteriiietek az ev nagy reszeben rendezettek, a 
teiepi.iles belteriiieten tisztasag van. 
A teiepi.iles kozteriiieteit kozfogiaikoztatott munkasok tartjak rendben. Az onkormanyzat alland6 
aikaimazottat nem fogiaikoztat erre a feladatra. 
A feiadatokat a poigarmester adja ki es o ellenorzi az eivegzett munkat. A munkasok eivegzik a rajuk 
bizott feladatokat. Munkajuk altai a telepiiies az ev nagy reszeben mindig rendezett. 

Az un. ,Teii kozfogiaikoztatas" kereteben 2013. november 1-toiiepcsozetes beieptetessei2014. aprilis 
30-ig tobb kozfogiaikoztatottat aikaimaztunk. November h6napban 1 ferfi munkaero doigozott, majd 
decembertoi egy masik fiatallai kozosen a tovabbiakban Iapkompetencia kepzesben vettek reszt 
marcius 31-ig. 2014. februar 1-tol 1 ferfi munkast, es 1 noi dolgoz6t aikaimaztunk, akik az 6vodaban 
kisegitettek. Marcius aprilis h6napban meg egy noi munkaerot aikaimazhattunk, aki az 
intezmenyeknei kisegitett. 
A kepzes utan apriiis h6napban visszajott doigozni az utois6 h6napra 2 aikaimazott, akiknek a 
poigarmester adott feiadatot. A teli kozfogiaikoztatasi program 100 %-ban tamogatott volt es egyeb 
k6Itsegekre- munkaeszkoz vasariasra is kaptunk tamogatast, amit az onkormanyzat igenybe vett. 
A 2014. evi kozmunka tovabbi Iehetosege, egyeiore szeptember 30-ig ismert. Amem1yiben Iesz 
Iehetoseg az oszi idoszakban meg szeretne az onkormanyzat kozmunkast fogiaikoztatni. 
A kozmunkasokat a poigarmester feliigyeiete mellett fogiaikozatjuk a szamukra keszitett munkakori 
Iein1s aiapjan. Munkaberiiket a jaruiekokkai egyiitt visszaigenyelhetjiik az allamt6I a Munkaiigyi 
Kozpont Bicskei Kirendeitsege altai 85 %-ban. 
A hatarozott idore fogiaikoztatott aikaimazottak vagjak a fiivet, sovenyt nyimak, kapainak, karban 
tartjak az lit menti arkokat, padkakat, ontozik a viragokat. Osszei a faieveleket gyiijtik ossze, az lit 
menti fak agait kiigazitjak, es apr6bb karbantartasokat is eivegeznek. 

A csapadekviz elvezetese a Iakossag szamara tovabbra is ellatand6 feladat, hogy az ingatianuk eiotti 
vizeivezeto arkokat tartsak karban, hogy a tavaszi h6oivadas, a nagy nyari esozesek idejen a hirteien 
Iezudui6 csapadekviz ei tudjon foiyni. 
Ha Iesz erre palyazati Iehetoseg ezt j6 Ienne igenybe venni. 



A teleptiles lakossaga tobb alkalommal onkentes kozossegi munkakat vegez, melynek soran szepitik a 
falu areulatat. 
A korabbi palyazat soran letesitett ,illatke1tet" gyakrabban kellene gondozni. 

Vertesboglar Kozsegben a hulladekszallitcist a Virtes Videke Hulladekszallitdsi Zrt. vegzi, uj 
kozbeszerzes utan. A szolgaltat6 ket lomtalanitast vegez evente. 
A szemetszallitast a lakossag igenybe veszi, nines illegalis szemetlerakas. 

A szelektfv hulladekgyujtes is megoldott es a kontenert rendszeresen iirfti a szolgaltat6. 
A zold hulladek komposztalasara egyenlore nines lehetoseg, de a kesobbiekben a Duna-V ertes 
Regionalis Hulladekgazdalkodasi Tarsulas kereteben, a szolgaltat6 rendszeresen el fogja szallftani 
sajat komposztal6 iizemebe ezt a hulladekfajtat is. 

Az ingatlanok elotti kozteriiletet is rendben tartja a tulajdonosok tobbsege. A telepiilesen azonban van 
nehany olyan ingatlan, melyeknek tulajdonosai minden evben gondot okoznak. Tobb tulajdonost 
rendszeresen fel kell sz6lftani, me1t gondozatlan gazos az ingatlana es annak kornyezete. Ezen 
ingatlanok tulajdonosai nemlaknak a faluban, de a felsz61ftasra elvegzik a gyo111111entesitest. 
Az elmult idoszakban negy ingatlan tulajdonosat sz6lftottuk fel az ingatlan, illetve az ingatlan elotti 
kozteriilet rendbetetelere. 
Az elvegzendo munka mennyisegetol fiiggoen hataridot szabunk a rendbehozatal elvegzesere, amit a 
kesobbiekben ismetelten ellenorziink. A rendszeresen gondozatlan ingatlanok eseteben kotelezest 
kiildiink hatarido megadasaval. Amennyiben a kotelezesnek nem tesznek eleget, bfrsagot fogunk 
kiszabni. 

A falukoszonto tablakat fellehetne kicsit ujitani, atfesteni. 

A temeto kornyezete gondozott, es az oda vezeto lit is vegig le lett kaszalva. 
Allattartassal kapcsolatban a teleptilesen nem volt problema. Ebtartassal kapcsolatban volt nehimy 
felsz6litas lakossagi bejelentes alapjan. 
A k6bor ebek befogasar61 es veszelyes ebek tartasar61 tovabbra is a jegyzo gondoskodik, ilyen keres 
nem erkezett a kozos onkormanyzati hivatalhoz. 
Az elmult evben az onkormanyzat a nyari diakmunka kereteben elvegeztette az eb osszeirast. 

A tiizgyujtdssal, kerti hulladek tiizelisevel eddig nem voltak gondok, nem erkezett bejelentes 
tiizelessel kapcsolatban. 

Megoldand6 feladatok: 
A felszini vizelvezetes a teleptiles egeszere tervezheto lenne, ha lesz erre palyazati lehetoseg. 

A tajekoztat6b61 kideriil, hogy nines nagy problema a kozteriiletek tisztasagaval. A lakossag 
tobbsegeben iigyel a kulturalt kornyezet kialakitasara es vigyaz is erre. Az onkormanyzat altai alapitott 
elismeres is ezt a celt szolgalja, a kulturalt kornyezetii lak6haz cim adomanyozasaval. 

Kerem sziveskedjenek a tajekoztat6t megvitatni es elfogadni. 

Csakvar, 2014.majus 20. 
Tisztelettel: 

T6th Janosne sk. 
jegyzo 



Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboghir, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.lm www.vertesboglar.h~ 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
6. napirendi pontjahoz 

Napirend: MfiveiOdesi Haz szolgaltatasi dijanak emeleserol 

E!iJterjesztiJ: pofgarmester 
F-!lfterjesztest kiszftette: Majorne Burghardt Angela igfiJea. 

Tisztelt Kepviselok! 

Az AMK Igazgat6, a miivelodesszerzvezo javaslatara keri a Kepviselo-testiilettOl az Miivelodesi Haz 
szolgaltatasi dijainak emeleset. 
A jelenlegi szolgaltatasi dijak 2011-tol ervenyesek, azok emelesere tett javaslatot a 
miivelOdesszervezo. 
Kerem a tisztelt Kepviseloket, hogy ajavaslatot vitassak meg, es hozzanak dontest. 

Vertesboglar, 2 014. majus 22. 

Hatarozati javaslat: 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
.... ./2014.(V.29.) hatarozata 

a MfiveiOdesi Haz szolgaltatasi dijairol 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Miivelodesi Haz szolgaltatasi dijait 
2014. junius 1. napjat61 az alabbiak szerint allapitja meg: 

Fenymasolas: A/4-es meretig 1 oldalra 
A/4-es meretig 2 oldalra 
A/3-as meretig 1 oldalra 
A/3-as meretig 2 o1dalra 

Nyomtatas: fekete-feher szoveg 1 oldal 
fekete-feher szoveg 2 oldal 
fekete-feher kep A/4 

Fax: ki.ildes 
fogadas 

Hat11rido: 2014. jlinius 1. 
Felelos: polgarmester 

30,- Ft 
40,- Ft 
50,- Ft 
70,- Ft 

30,- Ft 
40,- Ft 

100,- Ft 

400,- Ft/oldal 
200,- Ft/oldal 



AMK Ovoda v ertesboghir 
KINDERGARTEN 

8085 V ertesboghir, Alkotmany u. 1. 
Tel.: 06-22-354-020 

E-mail: amk@vertesboglarovoda. t -online.hu 
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Targy: szolgaltatasi dljak valtoztatasa 

Tisztelt Kepviselotestulet! 

, 
Az AMK muvelodesszervezoje a csatolt levelet juttatta el hozzam, 
melyet tovabbltok Onok fele. 

Kerem hozzanak hatarozatot a szolgaltatasi dljak esetleges 
valtoztatasar61! 

Koszonettel: 

Vertesboglar, 2014. aprilis 28. 



AMK Muvelodesi Haz Vertesboglar 

8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 7 tel: 221582-088 tax:22!582-088 

muvhaz@vertesboglar.hu www.vertesboglar.hu www.civilboglar.hu 

Kerelem az Intezmenyvezeto fele! 

Tisztelt Intezmenyvezeto! 

2011. 6ta nem vitltozott a Miivelodesi Haz szolgaltatasainak a dija. 20 14-tol javasolnam, hogy 
a MiivelOdesi Haz szolgaltatas dijanak kis mertekii emeleset. 
Kerem a Kepviselotesttilet ele terjessze elo! 

Szolgaltatasi dijak: 

Szolga.Itatas megnevezese Teritesi dij 
Fenymasolas 

A4-es meretig 1 oldalra 20,-Ft - javasolt: 30,.-FT 
A4-es meretig 2 oldalra 30,-Ft - javasolt:40,-Ft 
A3 - 1 oldalra 40,-Ft - javasolt: 50.-FT 
A3 - mindket oldalra 60,-Ft- javasolt: 70.-Ft 

Nyomtatas 
Fekete-feher szoveg 1 oldal 20,-Ft- javasolt: 30.-Ft 
Fekete-feher szoveg 2 oldal 30,-Ft- javasolt:40.-FT 
Fekete-feher kep A4 50,-Ft- javasolt: 100.-Ft 

Telefax 
Fax kiildes 300,-Ft/oldal - javasolt: 400.-FT 
Fax fogadas 1 00,-Ft/oldal - javasolt: 200.-Ft 

Koszonettel: 

Vertesboghir, 2014.03.05 
Vasi Virag miivelodesszervezo 



Napirend: 

Eloterjeszto: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.lm www.verlesboglar.lm 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
7. napirendi pontjahoz 

Vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa 

Eloterjesztest keszitette: . 
Szttinyi Istvan polgarmester 
Peto Tamas iigyintezo 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

A FEJERViz Zrt. levelben kereste meg az onkormanyzatot (level mellekelve) a vizikozmu 
szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torvenyben szabalyozott vizikozmu fejlesztesi hozzajaruhis 
beszedesenek, nyilvantmiasanak iigymenethez keszitett javaslataval. A nem lakossagi felhaszna16k 
koreben eddig is a szolgaltat6 szedte bees kezelte a fejlesztesi hozzajarulasokat. 

A szolgaltat6 altai megkiildott javaslat 3. pontjat javaslom kiegesziteni ,a nem lakossagi felhasznal6k 
koreben" szoveggel, valamint uj, 4. pont beemelesevel a torvenyben megfogalmazott eloirast javaslom 
rogziteni. 

Kerem a Tisztelt Kepvise16-testiiletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a vizikozmu fejlesztesi 
hozzajarulas szabalyozasar61 donteni sziveskedjen. 

Vertesboglar, 2014. majus 21. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. (V .. ) hatarozata 

vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasar61 

V ertesboglar Kozseg Onkmmanyzata Kepvisel6-testiilete a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa 
erdekeben megallapodast kot a szolgaltat6val. 
Felhatalmazza a polgarmestert az alabbi megallapodas alairasara: 



--------
FEJG:nviz Fejcr ivlegyei Onkorm(myzatok 
Viz-- cs Csatornamii Zimkiir(icn !VIliki·idii 
R6szv6nyt{trsas{lg 
ROOO Szck~sl(·hcrvur. Kin'tly;nr 3-1 '1. 
Tel.: i22)535-~00. fa;;.: (22)3 1 5-59S 

.. K6dexazonosit6: 

Megallapodas szama: 

MEGALLAPODAS 

amely letrejott a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi celu iv6viz- es 
csatomahasznalat szolgaltatasi keretenek vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal t6rten6 
biztositasara, a 2011. evi CCIX torveny, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormanyrendelet alapjan 
letrej6v6 szerz6desek megkotesere vonatkoz6an 

a Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata, cime: 8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. a 

tovabbiakban mint Jogosult, valamint 

a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatomamu Zartkorlien Mukod6 

Reszvenytarsasag, 8001 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15. 

a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 kozott. 

1. Az Jogosult onkormanyzatok a kozmuves vizellatas, valamint a kozmuves 
szennyvizelvezetes es tisztitas fejlesztesenek, b6vitesenek finanszirozasa erdekeben 
vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast szednek. 

2. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas merteke a vizmu jelen berleti-iizemeltetesi 
szerz6dessel erintett mukodesi teriileten egyseges. 

3. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodes megkotesere az onkormanyzatok 
kepviseleteben, neveben es javara - a jelen megallapodasban rogzitett eljarasi 
szabalyok szerint- a Szolgaltat6 jogosult a nem lakossagi felhaszna16k koreben. 

4. Szolgaltat6 - mint az ellatasert felel6s megbizottja - a vizikozmu-fejlesztesi 
hozzajarulast az onkormanyzat (az ellatasert felelOs) javara szedi be, es az igy 
beszedett osszeget - az iizemeltetesi szerz6desben meghatarozottak szerinti 
elszamolast k6vet6en - az ellatasert felelOs reszere legalabb evente atadja. Ha az 
iizemeltetesi szerz6des megszunik, a vizik6zmu-szolgaltat6 az ellatasert felel6ssel a 
beszedett, de vizikozmu-fejlesztesre fel nem hasznalt vizikozmu-fejlesztesi 
hozzajarulas osszegevel elszamol, es azt reszere atadja. 

5. Az onkormanyzatok a beszedett vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast vizikozmu 
fejlesztesre t6rten6 felhasznalas celjab61 elkiilonitetten tartjak nyilvan es a 
Szolgaltat6val egyeztetve els6sorban a f6muvek fejlesztesere hasznaljak fel. 

6. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon telepiiles vizikozmu-fejlesztesi 
feladataival osszefiiggesben hasznalhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel 
erintett felhasznalasi hely talalhat6. 

7. Tobb onkormanyzatot erint6 fejlesztes eseten a vizikozmu beruhazasok kivitelezeset 
megel6z6en, azok megva16sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az 
onkormanyzatok kiilon megallapodast kotnek, es a beruhazasok megval6sitasa 



erdekeben az elklilonitetten tartott vizikozmli-fejlesztesi hozzajaruhisb61 szannaz6 
osszeget rendelkezesre bocsatjak a beruhazas gesztoranak. 

8. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas megfizetese el6feltetele a hal6zatra to1ien6 
bekapcsolasnak, illetve a fogyasztasi tobblet keret biztositasanak. A hal6zatra torteno 
csatlakozas a Szolgaltat6nak fizetendo, kiilon dij elleneben tortenik meg. A hal6zatra 
val6 csatlakozas utan az iv6viz es csatomaszolgaltatasert a Szolgaltat6 reszere kiilon 
dijat kell fizetni. 

9. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas beszedesenek szabalyai: 

9 .1. Az onkonnimyzatok megbizzak a Szolgaltat6t, hogy helyettiik es kepviseletiikben 
eljarva a vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodest- uj bekotes, bovites, valamint 
a szolgaltatas minosegenek emelese eseten - a felhasznal6val megkosse. 

9.2. A vizikozmu- fejlesztesi hozzajarulas osszegenek beszedeset es a szamla kiallitasat a 
Jogosult vegzi. 

9.3. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 szamla kiallitasahoz, a Szolgaltat6 a 
feihasznal6 altai is aiairt vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruiasi szerzodest Iegkesobb 
amlak beerkezeset koveto 2. munkanapon beiUl eiektronikusan es postai uton 
megkiildi a hozzajaruiassai erintett onkonnanyzat reszere. 

9.4. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajarulassal erintett onkonnanyzat - a hozzajaruias 
jogszabaly szerinti nyilvantartasahoz - a hozzajarulas bankszamlajara torteno 
beerkezeset koveto 5 munkanapon beiUl tajekoztatja a Szoigaltat6t eiektronikus uton, 
(fejervizzrt@fejerviz.hu) a feihaszna16 altai torteno befizetesroi (feihasznai6 adatai, 
befizetett osszeg, befizetes idopontja). 

9.5. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajarulas osszege az onkonnanyzatot illeti 

9.6. A Szolgaltat6 az altaia, az onkormanyzat neveben megkotott vizikozmu-fejiesztesi 
hozzajarulasi szerzodesbe, rogziti hogy a feihasznal6 adatainak, vaiamint a megvaltott 
szoigaltatasi keret jogszabaly szerinti nyilvantartasat a Szoigaltat6 kezeli. 

9.7. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruias kivetesevei kapcsoiatos iratokat a vizmu orzi, 
azok seiejtezeset megeiozoen Szoigaltat6 egyeztetni koteies a vizikozmu-fejiesztesi 
hozzajaruiassai erintett onkonnanyzattal. 

Ezen megallapodas az ervenyben Ievo Ozemeltetesi Szerzodessei egyiitt ervenyes . 

..................... ,20 .......................... . 

Szolgaltat6 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Jogosult" 
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8000 Szekesfr-lhervar, Kiralysor 3--15. Tolefon: (22) 535-800. fax: (22) 315··598 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata 

Vertesboghir 
Alkotmany u. 3. 

8085 

Targy: vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas 

Leveltik szama: 
0 gyintezoji.ik: 
Leveli.ink szama: 3-84/20/2014. 
Ogyintezonk: 

Datum: Szekesfehervar, 2014. aprilis 25. 

::kn>':~· •. : Jc{lt 'o\. d-~ . -en 

-j~~~:,;;~-;~~::;;,~f=~;;ri_ 
A vizikozm(i szolgaltatasr6l sz616 2011. evi CCIX. torvenyben szabalyozott vizikozmu fejlesztesi 
hozzajarulas beszedesenek, nyilvantartasanak tigymeneter6l FEJERViZ ZRt elkeszitette javaslatat 
a tulajdonos onkormanyzatok reszere. 

A javaslat elkeszitese soran tarsasagunk figyelembe vette a tOrveny el6inisait, valamint az 
id6kozben hozzaferhet6ve va!t NGM es NFM allasfoglal<isokat, szakmai aj{mlasokat is. 

Leveltink mellekleteben megki.ildjilk a szoveges javaslatot a szilkseges megallapodas, illetve 
szerzodes mintakat. 

Kerjuk, hogy a 2014. evi kozm{ifejlesztesi hozzajarulas i.igyek intezesenek erdekeben a 
javaslatunkat elfogadni es a sztikseges megallapodast tarsasagunkkal megkotni sziveskedjenek. 

Melleklet: Javaslat a vfzikozmu fejlesztesi hozzajaruhis tigyviteli rendszerenek es 
beszedesenek kialakftasara 2014. evt6l kezd6d6en. 

Tisztelettel: 



FEJERVIZ Fcjcr Mcgyci Onkormanyzatok 
Viz- eR Csatommn!i ZarlkiirUcn Mlikiido 
Rcszvcnytarsasag 
8000 SzekcsfchCrvnr, Kinllysor 3-15. 
Tel.: (22)535-800, f.1x.: (22)315-598 

Tajekoztato es javaslat a vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas iigyviteli 
rendszerenek es beszedesenek kialaldtasara 2014. evtOI kezdodoen 

Keszitette: Marosvari Ferenc gazdasagi vezerigazgat6~helyettes 

Keszult: Szekesfehervar, 2014. aprilis 23. 



1. A vizikozml\~fejlesztesi hozzajarulas jogi alapja, beszedese, elszamolasa 

A vizikozmu-szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torveny (a tovabbiakban: Vksztv.) 21. pontja 
(69. § - 72.§) hatarozza meg a vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas jogi alapjat. 

A Vksztv. 6. §~a ertelmeben vizikozmu kizar6lag az allam es telepU!esi onkormanyzat 
tulajdomiba tartozhat. 

A vizikozmuvek fejlesztesevel kapcsolatos feladatokat a Vksztv. 10. §(I) bekezdeseben foglaltak 
figyelembevetelevel alapvet6en a tulajdonosoknak (ellataset1 felelosoknek) kell elvegezni, es csak 
a felek kifejezett megallapodasa eseten keriilhet ez feladatkent a vfzikozmu-szolgaltat6hoz. Ezen 
iranyu dontesiiket rogzithetik az iizemeltetesi szerzodesben, de mas megallapodas kereteben is. 
Ezzel osszhangban a Vksztv. 72. § (2) bekezdese a fejlesztesi hozzajarulast fo szabaly szerint az 
ellahisert feleloshOz rendeli, hiszen a fejlesztes fogalmilag minden esetben kapacitasb0vit6 vagy 
min6segjavit6 beruluizashoz kapcsol6dik, igy az sziiksegszeruen egyiitt jar az ellatasert felel6s 
tulajdonjoganak bovitesevel es legtObb esetben a finanszirozasaval. 

Amennyiben a teljes vizikozmu vagyon (rendszerftiggetlen es nem rendszerfiiggetlen elemek is) 
az ellatas6rt fele!Os onkormanyzat tulajdonaban van, es a fejlesztesi feladatok is ot terhelik, ugy a 
vizikozmu szolgaltat6 a fejlesztesi hozzajarulas osszeget elszamolasi kotelezettseggel veszi at. 
Ilyen esetben a vfzikozmu fejlesztesi hozzajarulassal kapcsolatban az onkormanyzatnak keiJ a 
szamlat kibocsatania (felteve, bogy a szamlakibocsatas al6li mentesiiles Afa tv. 165. § (I) 
bekezdes b) pontjaban mcghatarozott feltetelc nem all fenn), es neki keletkezik afa fizetesi 
kotelezettsege is a hozzajarulas fejeben teljesftett szolgaltatasnyujtasok utan, amelyet sajat afa 
bevallasaban kell szerepeltetnie. 

Fenti korillmenyek fennallasa eseten (azaz, ha a fejlesztes az onkormanyzat feladata, es a 
fejlesztes, beruhazas reven letrejov6 vagyonelem is az 0 tulajdonaba kell, hogy kerilljon), a 
fejlesztest, beruhazast tenylegesen - az onkormanyzat megbizasab61 - a vizikozmu szolgaltat6 
vegzi el, ugy ezen beruhazast, fejlesztest az onkormanyzat es a vizikozmu szolgaltat6 kozott letre
jovo, ellenertek fejeben teljesftett iigyletnek kell tekinteni, amennyiben a vizikozmi.i-szolgaltat6 
ezen beruhazasra az onkormanyzatt61 forrast kap (akar azaltal, bogy- az onkormimyzat neveben 
beszedett - hozzajaruUts osszeget a vizikozmu-szolgaltat6 a beruhazasra felhasznalja, akar arra 
kiilOn forrast biztosit az onkonnanyzat). 

Ebben az esetben a vizikozmu~szolgaltat6nak az ellenertek fejeben megval6sul6 ertekesitese utan 
altalanos forgalmi ad6 fizetesi ki:ltelezettsege keletkezik. 

A Vksztv. 72. § (2) bekezdese ertelmeben a vizikozmu szolgaltat6nak az onkormanyzattal kotOtt 
iizemeltetesi szerzodesben meghatarozott gyakorisaggal kell az altala az onkormanyzat neveben 
es javara beszedett 6sszegr61 elszamolnia. 

Megjegyczziik azonban, bogy a felek kozotti clszamohisnak ncm feltetlcnUI a fentick szerint 
kell megtortennie, mert az megallapodasul< fiiggvenye. 
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2. A vizikozmu feilesztesi hozzajarulas beszedesenek folyamata: 

A FEJERVIZ ZRt mukodcsi tertileten 2014. evtOl az uj jogszabalyi eloin'isoknak megfele!Oen, az 
alabbiakban leiti eljanis kialakitasat javasolja a kozmu fejlesztesi hozzajarulasok tigyintezesere, 
valamint a hozzajarulasok penziigyi rendezesere vonatkoz6an. 

A penzilgyi rendezesre vonatkoz6 javaslatunk azzal a szandekkal es feltetelezessel kesztilt, hogy 
alkalmazasaval az egyes onkormimyzatok elter6 AF A rendszerbeli helyzetet a leheto 
legegyszerubben lehessen kezelni. 

Az onkormanyzatok - tizemeltetesi szerzodesben, vagy killon megkotott megallapodasban -
felhatalmazzak a FEJERViZ ZRt-t, bogy helyetttik es nevilkben a vizikozmu fejlesztesi 
hozzajarulasi szerzodest - uj bekOtes, Mvites, valamint a szolgaltatas minosegenek emelese 
eseten- megkosse. 

A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 szamlat az erintett onkormanyzat allitja ki es ktildi 
meg az erintett gazdalkod6nak. Javasoljuk, hogy a sz{unla kiallitasat megelozoen dijbeker6 
okmanyon ketje be az onkonminyzat a vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas osszeget es csak az 
rumak bankszamh!tjara t<hteno beerkezeset kovetoen keszitse el a szamlitt. A javasolt m6dszerrel 
elerhet6, bogy csak a tenylegesen befizetett osszeg utan keletkezzen az onkormanyzatnak AF A 
bevallasi es befizetesi kotelezettsege. 

A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasr61 sz6!6 szamla k:iallitasahoz, FEJERVIZ ZRt a szerzod6 
felhasznai6 altai is ahlirt vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasi szerz6dest legkes6bb annak 
beerkezeset koveto 2. munkanapon beliil elektronikusan es postai uton megk:tildi a hozzajarulassal 
erintett onkormanyzat reszere. 

A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal erintett onkonm1nyzat- a hozzajarulas jogszabaly szerinti 
nyilvantartasahoz - a hozzajarulas bankszamlajara t0rten6 beerkezeset kovet6 5 munkanapon 
beliil tajekoztatja FEJERVIZ ZRt-t elektronikus uton (fejervizzrt@fejerviz.hu) a felhasznal6 altai 
t<:ilieno befizetesrol (felhasznal6 adatai, befizetett osszeg, befizetes id6pontja). 

A FEJERVIZ ZRt. altai, az onkonnanyzat neveben k:Otend6 vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasi 
szerzodesbe a Zrt. koteles belefoglalni, bogy a szerzod6 felhasznai6 adatainak nyilvantartasat a 
vizmu kezeli. 

A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas kivetesevel k:apcsolatos iratokat a FEJERVfZ ZRt 6rzi, azok 
selejtezeset megelozoen vizmu egyeztetni koteles a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulassal erintett 
onkormanyzattal. 

A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas osszege az onkormanyzatokat illeti. 

A penziigyi teljesites biztositekakent a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 szerzodesben 
rogzitesre kerUI, hogy a gazdalkod6t a megallapodas szerinti szolgaltatasi k:eret csak a 
hozzajarulas megfizeteset - valamint a teljesitesr61 FEJERVIZ ZRt reszere megklildott 
onkormanyzati ettesitest - k6vet6en nyilik meg, ezt megelozoen FEJERViZ ZRt a szolgaltatast 
nem kczdi meg (bekotest nem letesit), valamint a t6bblet keretet nem biztositja. 



- 4 -

FEJERViZ ZRt a kozmufejlesztesi hozzajarulas merteket szabalyzatban rogzitette. A jelenleg 
ervenyes dfjteteleket a 4. sz. mellekletben mutatjuk be. 
FEJERVIZ ZRt a vizikozmi1 fejlesztesi hozzajarulassal kapcsolatos i\gyintezesi, nyilvantmiasi 
tevekenyseget a tulajdonos onkonminyzatok reszcre tcrftesmentesen vegzi. 

Mellekletek: 

1. sz. mellcklet 

Megallapodas minta a kozmUfejlesztesi hozzajarulas kezelcserol 
(Onkormanyzat- FEJERVIZ ZRt.) 

2. sz. mellcklet 

Adatlap a gazdalkod6 szervezetek es egyeni vallalkoz6k 
szetmyvizcsatorna hasznalat szolgii.ltatasi keretenek vizikozmu 
hozzajarulassal tOrtcno biztositiisahoz (k6dexazonosit6: 145.) 

3. sz. mellcklet 

iv6vfz es 
fejlesztesi 

Szerzodes a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi celu iv6viz- es 
csatornahaszna!at keretenek vizikozmu fejlesztesi hozzajarulassal t011eno 
biztositasara az 58 /2013 (II.27.) Konn. rend. alapjan. (k6dexazonosit6 292.) 
Szerzodo felek: gazdalkod6 szervezet - onkormanyzat ) 

4. sz. mellcldct 

Kozmiifejlesztesi hozzajaruhis dijtetelei 



FEJERVIZ Fcjcr Mcgyci l>nkom1~nyzntok 
Viz" es Csatomamu Zartkoriicu Mukodil 
Rcszvcnytarsasag 
8000 Szckcsfehcrvar, Kiri•lysor 3-15. 
Tel.: (22)535-800, fax,: (22)315-598 

1. sz. melh~klet K6dexazonosit6: 

Megallapodas szama: 

MEGALLAPODAS 

amely letrejott a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi celu iv6viz- es 
csatornahasznalat szolgaltatasi keretenek vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulassal t6rteno 
biztositasara) a 2011. evi CCIX tOrveny) valamint az 58/2013. (II. 27.) Kormany rendelet alapj{m 
letrejovo szerzodesek megkotesere vonatkoz6an 

a ....................................... Onkormanyzat, cime: ................................................. . 

a tovabbiakban, mint Jogosult, valamint 

a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkornu'inyzatok Viz- es Csatornamu Zartkoruen Mukodo 

Reszvenytarsasag, 8000 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15. 

a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 kozott. 

1. A Jogosult onkormanyzatok a kozmuves vizellatas, valamint a kozmuves 
szennyvizelvezetes es tisztftas fejlesztesenek, bovftesenek finanszirozasa erdekeben 
vizikozmu fejlesztesi hozzajarulast szednek. 

2. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas metteke a vizmii jelen berleti-iizemeltetesi 
szerzodessel erintett mukodesi tertileten egyseges. 

3. A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulasi szerzOdes megkotesere az onkormanyzatok 
kepviseleteben, neveben es javara - a jelen megallapodasban rogzltett eljarasi szabalyok 
szerint- a Szolgaltat6 jogosult. 

4. Az onkonnfmyzatok a beszedett vizikozmi.l fejlesztesi hozzajarulast vizikozmi.l 
fejlesztesre t011en6 felhaszmllas celjab61 elkiilonitetten tartjak nyilvan es a 
Szolgaltat6val egyeztetve elsosorban a fomuvek fejlesztesere hasznaljak fel. 

5. A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon teleptiles vfzikozmu fejlesztesi 
feladataival osszeftiggesben haszmllhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel erintett 
felhasznalasi hely talalhat6. 

6. Tobb onkormanyzatot erinto fejlesztes eseten a vizikozmu beruhazasok kivitelezeset 
megelozoen, azok megval6sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az onkormanyzatok 
ktilOn megallapodast kotnek, es a beruhazasok megval6sitasa erdekeben az elku!Onitetten 
tatiott vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasb6l szarmazo osszeget rendelkezesre bocsatjak a 
beruhazas gesztoranak. 

7. A vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas megfizetese elofeltetele a bal6zatra tarteno 
bekapcsoh1snak, illetve a fogyasztasi tabblet keret biztositasanak. A hal6zatra tOrteno 
csatlakozas a Szolgaltat6nak fizetendo, ktilOn dij elleneben tOrtenik meg. 
A hal6zatra val6 csatlakozas utan az iv6viz es csatornaszolgaltatasert a Szolgaltat6 
reszere kiilOn dijat kell fizetni. 



1. sz. mel!eklet 

8. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas beszedesenek szabcilyai: 

8.1. Az onkormanyzatok megbizzak a Szolgaltat6t, bogy helyettuk es kepviseletlikben eljarva 
a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasi szerzodest -·- uj bekates, b6vites, valamint a 
szolgaltatas minosegenek emelese eseten -a felhasznal6val megkosse. 

8.2. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas osszegenek beszedeset es a szamla kiallit<'tsat a 
Jogosult vegzi. 

8.3. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 szamla kiallitasahoz, a Szolgftltat6 a 
felhasznal6 altai is alairt vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasi szerzodest legkesobb annak 
beerkezeset koveto 2. munkanapon beltil elektronikusan es postai uton megkGldi a 
hozzajaruh1ssal erintett onkormanyzat reszere. 

8.4. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulassal erintett onkormanyzat - a hozzajarulas 
jogszabaly szerinti nyilvantartasahoz - a hozzajaruh1s bankszamlajara torteno 
beerkezeset koveto 5 munkanapon beltil tajekoztatja a Szolgaltat6t elektronikus uton, 
(fejervizzrt@fejerviz.hu) a felhasznai6 altai tOrteno befizetesrol (felhasznal6 adatai, 
befizetett osszeg, befizetes id6pontja). 

8.5. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas osszege az onkormanyzatot illeti 

8.6. A Szolgaltat6 az altala, az onkormanyzat neveben megkotOtt vizikozmu fejlesztesi 
hozzajarulasi szerzOdesben rogziti, hogy a felhasznal6 adatainak, valamint a megvaltott 
szolgaltatasi keret jogszabaly szerinti nyilvantartasat a Szolgaltat6 kezeli. 

8.7. A vizikozmu fejlesztesi hozzajaruh1s kivetesevel kapcsolatos iratokat a vizmu orzi, azok 
selejtezeset megelozoen Szolgaltat6 egyeztetni koteles a vizikozmu fejlesztesi 
hozzajarulassal erintett onkorm{myzattal. 

Ezen megallapodas az ervenyben levo Ozemeltetesi Szerzodesscl egyutt ervenyes . 

........................... ,20 ............................... .. 

Szolgaltat6 Jogosult 



FEilRviz Fejer Megyci Onlwrmanyzatok 
Viz- es Csatornamii Z:\rtkoriicn Miikodo 
Reszvenyh\rsasag 
8000 Szekesfehervar, Kir:ilysor 3~15. 
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598 

2. sz. mclleklet (FEJERViZ ZRt. Ozletszabalyzata 6. sz. melleklete) 
K6dexazonosit6: 145. 

Megallapodas szama: .......................................... . 

Access OP azonoslt6: .......................................... .. 

Access fogy.hely azonosit6: ................................ .. 

ADATLAP 

A gazdalkodo szervezctck es egyeni vallalkozok 
ivoviz cs szennyvizcsatoma hasznalat szolgaltabisi kerctenek 
vizikozmii-fejlesztesi hozzajaruhissal torteno biztositasahoz 

I A vallalkozas vagy beruhaz6 neve: 

I A vallalkozas szcld!elye: 

I A vallalkozas levelezesi cfme: 

A vallalkozas ad6szama/ce 'e zek szama: 

I Ugyintez() uevc/telefonszama: 

A vallalkozas e-mail cime: 

A felhasznalasi hel cfme, hrsz-a: 

A hozzajarulas fizetcsi m6d.ia: A vallallwzas bankszamla szama: 

A halozatep[tesi munka szolg31tat6 altai 
elfogadott koltsegvetcsi osszege (Ft) 

iv6vizhal6zat szennyvizhal6zat 

A fe.ifesztesi hozzajarulas mcrtcke: EFt+ AFA EFt+ AFA 

A felhaszm\16 vizigcnye A csatornaba bevezethet() szennyviz mennyisc~e 

Napi csucsvfzigeny: ............... m3/nap Napi 1l.tlagos szennyvizmennyiseg: ............... m3/nap 

Havi vizigeny: ............... m3/h6 Havi szennyvfzmennyiseg: ............... m%6 

Csucsfogyasztas: * ............... m3/6ra 6rai csucs:* ............... m3/6ra 
·" ... * Meruegyzes. Csak 3 m /6ra ertek felett kell kttoltem. 

Nyilatkozat 
Az lgenylo reszerol az ADATLAP-on meghatarozott vizikozmu fejlesztesi hozzajarullis metteket tudotmisul 
veszem. 
A Szolgaltat6 kijelenti, hogy az ADATLAP-on megjelolt mennyisegu ivovizet biztositja, illetve 
szennyvizet a csatorna rendszeren fogadja . 

.......................................... , .......... ev ................... h6 ..... . 

felhaszmil6 alafnl.sa FEJER ViZ ZRt. llgyintezojenek alain\sa 



FEJERViZ Fej6r Mcgyci 6nkom1;\nyz~tok 
Vfz" cs Csatom~mu Znrtkorticn Miikiidil 
Rcszvcnytl\rsasag 
8000 Szekesfehcrvar, Kinilysor 3-15. 
Tel.: (22)535-800, lax.: (22)315"598 

3. sz. melleklet K6dexazonosit6: 292. 

Megallapodas sz{una: 

SZERZODES 

a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi celu iv6viz- es csatornahasznalat 

szolgaltatasi keretenek vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulassal tOrteno biztosftasara az 58/2013. 

(II.27.) Konminy rendelet alapjan. 

Vallalkoz6 tnegnevezese: ............................................................................... . 

Gazdasagi celu tevekenyseg: ............................................................................. . 

Szekhelye: .................................................................................................. . 

Levelezesi cime: ........................................................................................... . 

Ad6szatna: ............................. . E-mail cilne: ............................................ . 

a tovabbiakban mint Felhasznal6, es 

a ....................................................... cilne: ................................................ .. 

es a .................................................... cinle: ................................................ .. 

a tovabbiakban mint Jogosult(ak), neveben, irasbeli felhatalmazasa(suk) alapjan, az ellatasert 

felelos(ok) megbizottja a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatornamii 

Zartkoriien Miikodo Reszvenytarsasag, 8000 Szekesfehervar, Kinilysor 3-15. a tovabbiakban, 

mint Szolgaltat6 az alabbiakban allapodnak meg: 

l. A Felhasznal6 a ............................................................................... cim 

.. . .. .. .. .. .... . . Hrsz. alatt levo sajat tulajdonu, vagy berlet ingatlanon folytatott sajat 

valialkozas(l ipari, kereskedoi, szolgaltat6 tevekenysegehez szukseges napi maximalis 

vizigenyet (es ennek megfelelo szennyvizelvezetesi igenyet) az alabbiakbanjelenti be: 

• Fogyasztasi keret igeny felhasznalhat6 kv6ta) : uj igeny I tobblet igeny 

Szolgaltatas jellege Mennyiseg m,~ I nap 

6sszesen igenyelt Jelenlegi fogyasztasi Tobblet fogyasztasi 

fogyasztasi keret keret ** keret** 

Viz 

Szennyvizelvezetes 

** Csak tObblet 1geny eseten kell k1Witent. 



2. A fentiekben megjel6lt fogyaszHisi keret biztosftas:ira a Felhaszm116 vallalja, bogy 

Fogyasztasi keret Jogosult 
<igenyclt f keret> m3/nap Iv6viz Ft < Onkormimyzat 

AFA .... % Ft 
Osszesen: Ft neve> 

Fogyasztasi keret Jogosult 
<igenyclt f. keret> m3/nap Szennyvizel vezetes Ft < Onkomuinyzat 

AFA .... % Ft 
Osszesen: Ft neve> 

osszegu vizikozmu fejlesztesi hozzajarulast fizet a Jogosult(ak) javara. 

3. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 megallapodas alafnisat kovetoen a Jogosult 

szamlat, vagy azt megel6z6en dijbekero okmanyt allit ki. Atutah1ssal tOrteno fizetes a 

megallapodas szamara val6 hivatkozassal tOrtenik. 

4. A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas megfizetese el6feltetele a hal6zatra to1teno 

csatlakozasnak, illetve a Wbblet fogyasztasi keret biztositasanak. A hal6zatra val6 

csatlakozas kiilon dija a Szolgaltat6nak fizetendo. A Ml6zatra val6 csatlakozas utan az 

iv6viz, illetve csatornaszolgaltatasert a Szolgaltat6nak ki.ilon dfjat kell fizetni. 

5. A megallapitott fogyasztasi keret mindaddig ervenyben marad, mig a Felhasznal6 annak 

vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas ellenertek elleneben Wrteno ismetelt noveleset nem 

keri, illetve arra nem allapodik meg. 

6. Amennyiben az elozo 1 2 havi fogyasztasab6l meghatarozott, 30 munkanapra szamolt napi 

atlagfogyasztas meghaladja a meglevo fogyasztasi keretet, a Szolgaltat6 a t6bblet 

fogyasztasi keretre vonatkoz6an uj szerzodes megkoteset kezdemenyezheti. 

7. A jelen szerzodes a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas Jogosultnak t01teno befizetesevel 

valik ervenyesse. Ezen szerzOdes az ervenyben leva Kozszolgaltatasi Szerzodessel egyiitt 

ervenyes. 

8. A jelen megallapodasb6l credo jogvitak elbiralasakor a felek kikotik a Szekesfehervari 

Janisbir6sag kizar6lagos illetekesseget. 

Megjegyzes: 

.............................. , 20 ... ························ 

Szolgaltat6 (egyben mint a Jogosult 

ellatasert felelOs megbizottja) 

Felhasznal6 



HJtnvlzzrn 

~ 
FEJERVIZ Fcjer Mcgyci Onkormanyzatok 
Viz- cs CsntomamU ZurlkiirUen Miikodii 
Rcszvcnyt:irsasag 
8000 Szekesfehcrvar, Kin\lysor 3" 15. 
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598 

4. sz. melleldet 

Kozmiifcjlesztcsi hozzajaruhis dijtctelci 

A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas metieke a FEJERViZ ZRt. miikodesi terilleten az ahibbi 
tablazat szerint szamitand6: 

A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas merteke minden egyes 
m3/nap mennyiseg utan (Ft/m3

) 

lgenybe vett szolgaltatas 
Fomuvi (ha.tU:r) Hal6zat- Vastalanitas 

Ammonia-
mentesites 

fejlesztes fejlesztes eseten tabblet 
eseten tobblet 

I v6vizellatas 100 000 80.000 105 000 90 000 

Szennyvizelvezetes es tisztitas 140.000 100.000 -- --

A megadott dfjtete1ekhez- az onkorm{myzat ad6alanyisagat figyelembe veve- az AFA-t fel kell 
felszamitani! 

Amennyiben vizikozmu tulajdonos, vagy az ellatasert felelos Onkormanyzat - helyi 
onkormanyzati rcndeletben- ettol eltero merteket allapit meg, ugy azt kell alkalmazni. 



EIOterjesztes V ertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
2014. majus 29-i nyilvanos I zart iilesenek 

9.napirendi pontjahoz 

Targy: Orvosi iigyelet ellatasi korzetenek meghatarozasa 

Az eiOterjesztest keszitette: Katonane dr. Venguszt Beatrix 

EIOterjeszto: Sztanyi Istvan polgarmester 

Tisztelt Kepvisel6-testiilet! 

A Csakvar kozpontu 6sszevont orvosi iigyelet jogi szemelyisegge alakulasat a tarsult telepiilesek 
Bodmeron 2014.aprilis 23-an tartott egyiittes iilesiikon elvetettek a magas koltsegek es a megfelelo 
szakszemelyzet tart6s hianya miatt. Aprilis vegetOl nem tudott biztonsaggal miikodni az ugyelet 3 
orvossal es 3 noverrel, ezert a Fejer Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerve 
M6ri Jarasi Intezete a bicskei kozpontban miikodo iigyeleti szolgaltat6t jelolte ki a telepiileseink 
ellatasara. 

A kijelolessel torteno feladatellatas az iigyeleti szolgaltat6 reszere allamilag nem finanszirozott, 
azonban telepiileseink termeszetesen nem kivantak az ingyenes szolgaltatast, ezert ideiglenes 
szolgaltatasi szerzodes elfogadasat javasoltam a Kepviselo-testiiletnek, melyre miikodesi engedelyt 
szerettiink volna kemi es OEP finanszirozasi szerzodest kotni. 
A Nepegeszsegiigyi Intezet azonban a tegnapi napon azt a tajekoztatast adta, hogy nem tudnak sem az 
6nkormanyzatnak, sem pedig a szolgaltat6nak a telepiiles ellatasara vonatkoz6an miikodesi engedelyt 
adni, mivel nem tartozunk Bicske ellatasi teriiletehez. 

Az orvosi iigyeletiink iigye finanszirozasi szempontok miatt, valamint az Motv.-nek megfelelo 
feladatellatas biztositasi erdekeben is mielobbi megoldast kivan. 

Az orvosi iigyelet megoldasara ket eset lehetseges: 

A.) 
A kijelolt iigyeleti szolgaltat6t61 az alabbi statisztikai adatokat kaptuk ellatasi terliletiinkre 
vonatkoz6an a kijelolessel torteno feladatellatas elso 15 napjara: 

10. 

8. 
. .......... ''"''"'""""i·"~----~·1:'"""""''+··--~--------t-------------t··-·-~1 
.. ............................ l ......................... y .......... :: ........... l .................... i ................. .. 9. 

l 

1 2 .. !2:______ ............ ............. --· =:==--·tt .. -.-..... _-.. ·.-.. ·_, 1;-............... t .. .............. +-··-···'·-·--.... ···t-- ............... I 
12. 

13. 1 
14. . ............. 
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Az i.igyeleti szolgaltat6 kapcsolattart6 vezetoje ugy nyilatkozott, bogy a bicskei ellatasi ki:irzet a fenti 
adatok alapjan telepi.ileseink teriiletevel biztonsaggal kibOvitbeto, a szakmai feladatellatas gond nelki.il 
biztositbat6 Bicskerol. 
Az ellatas gi:irdi.ilekenyebbe tetele erdekeben kerik, bogy Csakvar, V ertesboglar es Bodmer telepi.ilesek 
ki:izi:isen egy plusz szemelygepjarmu bicskei telepbelyen ti:irteno elbelyezesevel tegyek meg 
kiszamitbat6bba a meglevo es a csatlakoz6 telepi.ilesek szamara egyarant a szolgaltatast. Ame1myiben 
ket sulyos eset meri.il fel ugyanazon idointervallumban, esetlegesen az i.igyeleti ki:izpontban leva orvos 
is ki tud vonulni belyszinre. 

Amennyiben a Kepviselo-testi.ilet V ertesboglar bicskei ellatasi ki:irzetbez ti:irteno csatlakozasi 
szandekanak elfogadasa mellett di:int, Bicske V aros Onkormanyzatat kell felkerni a ki:izbeszerzesi 
eljaras lebonyolitasara az i.igyeleti feladatok v ertesboglar es a meg csatlakozni szandekoz6 telepi.ilesek 
ellatasa erdekeben, Bicske ki:izponttal. 
A kozbeszerzesi eljaras koltsegeit telepi.ileseink lakossagszam aranyosan vallalnunk kell, 
koltsegvetesi.ikbOl biztositani szi.ikseges. 

Jelenleg a MEP finanszirozas atadasan feliil a bicskei eves iigyeleti hozzajarulas penziigyi 
adatai a korabbi kozbeszerzes adataib61 kiindulva, el6zetes kalkulaci6ink illetve az iigyeleti 
szolgaltat6 ideiglenes dijszabasa alapjan a k6vetkez6k: 
Csakvar 2.173.000 
Vertesboglar 373.000 
Bodmer 103.000 
Ezt az osszeget kell sajat k6ltsegvetesiinkb61 biztositani. 

Fentiekhez kapcsol6d6 feltetelek: 
Orszagos Ment6szolgalat iranyitasaba t6rten6 bekapcsol6das, 
hatter: egy mar meglevo iigyeleti kozpont, a kozpontban dolgoz6, illetve vonul6 
szolgalattal. 

A kozpont legalabb reszbeni Csakvaron tartasa erdekeben esetlegesen javasolt minden 
szombaton, vasamap es iinnepnapon a reggeli 6rakban ket 6ra id6tartamra telephelyi i.igyeleti 
,rendeles" biztositasa szakszemelyzet jelenletevel. Sajat lakossagunk szinvonalas kiszolgalasa 
erdekeben erdemes a tovabbiakban is hetkoznap estenkent 2-3 6raban a helyi haziorvosok, 
egeszsegi.igyi szakdolgoz6k bevonasa a hetkozi feladatellatasba. 
Ennek engedelyezesi formaja i.igyelet nem lehet, mert annak meg telephelyi szinten is 
megvannak az engedelyezesi feltetelei: ugyanolyan parametereket kell teljesiteni, mint a 
kozpontban (hetkoznap es hetvegen i.igyeleti id6ben orvos, asszisztens es gepjarmiivezet6, 
valamint felszerelt i.igyeleti rendelo). Magan haziorvosi tevekenyseg szinten nem 
engedelyezhet6 a nepegeszsegi.igyi i.igyintez6 tajekoztatasa szerint. A megoldas talan 
szakrendeles lehetne azoknak az orvosoknak a bevonasaval, akik a haziorvosi szakvizsgan 
kiviil mas szakvizsgaval is rendelkeznek, de ezt meg egyeztetni kell a Nepegeszsegi.igyi 
Intezettel. 
Mindezt a hatteret ad6 i.igyeleti kozpont tevekenysege mellett javasolt biztositani, azon tul, 
hogy 24 araban mentoallomas miikodik Csakvaron, ami tovabbi ellatasi biztonsagot jelent. 

B.) 
Kedvezobb ellatas lehetne a korabbiakhoz hasonl6an a csakvari i.igyeleti kozpont is, ennek 
koltsegei azonhan 'egy mar meglevo i.igyeleti telephely rank es6 koltsegeit tekintve 
osszehasonlithatatlanul magasabbak. 
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A kozponti orvosi ugyelet 30 milli6 Ft osszkoltseg elOirimyzatu (szemelyi es dologi 
kiadasokkal egyi.itt), ez az osszeg az ugyeleti 6rak szamat61 es az ugyeleti szakszemelyzet 
berszinvonalat61 fugg. U gyanannyi lenne egy telepi.ilesre is, mint harom vagy tizenharom 
telepi.iles egyi.ittes ellatasat vallalva osszesen, csak a tarsult telepi.ilesek szamat61 fuggoen 
oszlik meg az onkormanyzatok kozott. 
Az OEP finanszirozas az osszevont ugyelethez kepest valamivel magasabb osszegii: 

All ami 
finanszirozas 

Csakvar 5 847 660Ft 
Bodmer 343 980Ft 
v ertesboglar 1 253 463Ft 
osszesen 7 445103 Ft 

Ezt kell kiegesziteni sajat koltsegvetesbol Csakvar es Bodmer csatlakozasa eseten 
Vertesboglarral egyi.itt tovabbi 22,5 milli6 Ft-tal (melyet lakossagszam aranyosan kellene 
viselnie a telepi.ileseknek), ebbol Vertesboglart 4,3 milli6 Ft-ot fizetne sajat koltsegvetesbol. 
A koltsegvetesben ennek fedezetet meg kell jelolni, amennyiben a Kepviselo-testi.ilet ezt a 
megoldast valasztja. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testi.ilet szives velemenyet, illetve donteseit a fenti ugyben. 

Vertesboglar, 2014. majus 27. 
Sztanyi Istvan sk. 

polgarmester 

A.) 
Hatarozati javaslat 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete 
/2014. (V . ... ) hatarozata 

bicskei orvosi iigyeleti ellatasi korzethez torteno csatlakozasrol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.ilete kifejezi csatlakozasi szandekat a 
Bicske es Komyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Tarsulashoz, mellyel a bicskei ellatasi 
teriilethez kivan tartozni. 
Felkeri Bicske es Komyeke Kozponti Orvosi U gyeleti Tarsulas Tarsulasi Tanacsat, hogy a 
csatlakozasi szandekot sziveskedjen elfogadni. 
Felketi Bicske Yaros Onkormanyzatat, hogy Vertesboglar telepi.iles orvosi ugyeleti ellatasa 
erdekeben a bicskei kozpontu ugyelettel kapcsolatos kozbeszerzesi eljaras teendoit lassa el 
azzal, hogy az ellatasi szinvonal valtozatlan biztositasa erdekeben V ertesboglar telepi.iles 
Bodmer es Csakvar telepi.ilesekkel kozosen egy szemelygepjannii bicskei telephelyet 
biztositja a parhuzamosan felmeriilo veszhelyzetekre torteno azonnali reagalas lehetosegenek 
biztositasa erdekeben. 
A Kepviselo-testi.ilet felkeri a polgarmestert, hogy jelen hatarozat kiadmanyat haladektalanul 
tovabbitsa a Bicske es Komyeke K6zponti Orvosi U gyeleti Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak 
Elnoke fele. 
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Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgarmester 

Hatarozati javaslat 
v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 

/2014. (V . ... ) hatarozata 
csakvari telephelyii, szakellatasi jellegii esti rendeles biztositasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete lakossaga keso delutani es kora esti 
szakellatasi jellegii ellatasanak biztositasa erdekeben kifejezi csatlakozasi szandekat a 
Csakvari Onkormanyzati Tarsulas keretei kozott engedelyezesre keriilo orvosi szolgaltatas 
nyiljtashoz, csakvari keszenleti vagy rendelesi telephellyel. Az ezzel kapcsolatos koltsegeket a 
Kepviselo-testiilet az 6sszk6ltseghez kepest lakossagszam aranyosan vallalja. 
Felkeri a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas munkaszervezetet az ellatas engedelyezheto 
fonnajanak kidolgozasara es eloterjesztesere. 

Hatarido: 20 14.julius 31. 
FeleiOs: munkaszervezet vezeto 

B.) 
Hatarozati javaslat 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
/2014. (V . ... ) hatarozata 

csakvari telephelyii kozponti orvosi iigyelet kozbeszerzesi eljarasanak elinditasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkonnanyzata Kepviselo-testiilete a Csakvar kozponttal miikodo 
kozponti orvosi iigyelet szervezesenek elinditasa, es a csakvari iigyelethez torteno csatlakozas 
mellett dont. Felkeri a jegyzot, hogy a kovetkezo kepviselo-testiileti Ulesre az iigyelet 
kozbeszerzesi kiirasat terjessze elo. 
A kozbeszerzesi kiiras koltsegeinek ra eso hanyadat a Kepviselo-testiilet sajat koltsegvetese 
terhere biztositja. 

Hatarido: 2014.julius 31. 
FeleiOs: jegyzo 
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lktat6szam: FE-06R/045/0 1190-2/2014. 
lJgyintezo: Nemeth Andrea 
Telefon: 22/407-026 

Csakvar Varos Onkonnanyzata 
Katonane dr.Venguszt Beatrix 
polgannester 

Csakvar 
Szabadsag ter 9. 
8083 

Tisztelt Polgannester Asszony! 

Targy: Tajekoztatas 
Hivatkozasi sz{n11: 
Melleklet: -

,.v alaszaban, kcljllk hivatkoa.on OgyiratSZ<lmunkrn!" 

Intczetlinkhi)z crkczett megkereseseben foglaltakra az aU1bbi tajekoztatast adorn: 

Csak olyan tcvekenysegre adlmt6 m(\kMesi engedely mely a 2/2004. (XI. 17.) EiiM rendelet 
az egeszsegiigyi szolgaltat6k es miikodesi cngedclyiik uyilvantnrtasat·<H, v11lamint az 
egcszsegiigyi szakmai jegyzckrol 2. szamu mcllekleteben szcrcpcl (A mlikodesi 
engedi~fek kiadasanak alapjaul szolga/6 egeszsegiigyi szakmak is kodjaik jegyzeke) 

A fent emlitett jogszabaly alapjan ezek a tevekenysegek engedelyezhetok, amennyiben az 
egeszscgiigyi szolga.ltatasok nyujtasahoz sziiksegcs szakmai minimumfeltetelekrOI szol6 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, ezcn szakmakodokra vonatkozo fclteteleinek 
megfelel: 

4601 kozponti i:igyelet 

4602 siirgossegi betegellato egysegben szervezett szakellaHts 

4603 klinikai toxikol6gia 

8060 M6r, Szent Istvan ter 2. 
Telethn: 22!407-026 Fax: 22/407-831 e-mail: <llltsz.mor(h'kdr.antsz.hu 



Csakvat· Yaros Onkot·manyzata 
8083 Csakvar 

Vcrtesboglar Ki:izscg (>nkormanyzata 
8085 v ertcsboglar 

Bodmer Ki:izscg Onkonnanyzata 
8080 Bodmer 

Szabadsag ter 9. Alkotmany u. 3. Vasvari Pal u. 58. 

Bicskei es Ki:irnyeke Ki:izponti Orvosi Ugyeleti Tarsulas 
2060 Bicskc 
H6sok tcre 4. 

Tessely Zoltan 
Ttirsuldsi Tandcs Elnoke 
reszerc 

Targy: Csatlakozasi szandek bcjclentese 

Tisztelt Elnok Ur! 

2013.novcmbcr 19-en Onnck atadott bcadvanyunkat megerasitvc bejclentjuk csatlakozasi szandekunkat a Bicskei 
Orvosi Ugyeleti Tarsulashoz. Nyilatkozatunk megerasitesehez kepvisela-testiileteink dontese sziikseges, amely majus 
28-29-en esedekes. 
A Csakvar kozpontu osszevont orvosi ugyelet a megfelela szakszemelyzet tart6s hianya miatt aprilis vegetal nem 
tudott biztonsaggal miikodni, ezert a Fejer Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerve M6ri 
Jarasi Intezete a bicskei kozpontban miikoda ugyeleti szolgaltat6t jelolte ki a telcpiileseink ellatasara. 
A kijelolessel tortena feladatellatas az ugyeleti szolgaltat6 reszere allamilag nem finanszirozott, azonban telepiileseink 
termeszetesen nem kivanjak az ingyenes szolgaltatast, ezert ideiglenes szolgaltatasi szerzades elfogadasat javasoltuk 
kepvisela-testuleteinknek, melyre miikodesi engedelyt szerettunk volna kemi es OEP finanszirozasi szerzadest kotni. 
A Nepegeszsegiigyi Intezct azonban a tegnapi napon azt a tajekoztatast adta, hogy nem tudnak sem az 
onkormanyzatoknak, sem pedig a szolgaltat6nak telepiileseink ellatasara vonatkoz6an miikodesi engedelyt adni, mivel 
nem tartozunk Bicske ellatasi teruletehez. 
Ugyiink finanszirozasi szempontok miatt, valamint az Motv.-nek megfelela feladatellatas biztositasi erdekeben is 
mielabbi megoldast kivan. 

A kijelOlt iigyeleti szolgaltat6t61 az alabbi statisztikai adatokat kaptuk ellatasi teruletiinkre vonatkoz6an a kijelolessel 
tortena feladatellatas elsa 15 napjara: 

Bodmer Csakvar vertesboglar 
- Rendcld- ri.akas ~Re.ndetr takas Rendelo i lakas 

,--·-~· --·---•-·-•------z-~ ~3 ~ -•••-·m'2''~. -t~---·• 

1·"2., ············ ········· . . I 4 l 2 ~~:~~ 
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Az ugyeleti szolgaltat6 kapcsolattart6 vezetoje ugy nyilatkozott, hogy a bicskei ellatasi ki:irzet a fenti adatok alapjan 
telepuleseink teriiletevel biztonsaggal kibi:\vitheto, a szakmai feladatellatas gond neikUI biztosithat6 Bicskerol. 
Az ellatas gordiilekenyebbe tetele erdekeben azonban telepuleseink egy plusz szemeiygepjarmu bicskei telephelyen 
torteno elhelyezesevel szeretnek meg kiszamithat6bba tenni a meglevo es a csatlakoz6 telepiilesek szamara egyarant a 
szolgaltatast. Amennyiben ket sulyos eset merul fel ugyanazon idointervallumban, esetlegesen az ugyeleti kozpontban 
leva orvos is ki tud vonulni helyszinre. 

Javasoljuk, hogy telepiileseink csatlakozasi szandekanak elfogadasat kovetoen Bicske Yaros Onkonnanyzata legyen 
felkerve kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasara az ugyeleti feladatok telepiileseinket erinto ellatasa erdekeben, Bicske 
kozponttal. 
A kozbeszerzesi eljaras koltsegeit telepiileseink lakossagszam aranyosan magukra vallaljak, koltsegvetesukbOl 
biztositjak. 

Kerjuk kerelmunk kedvezo elbinllasat es tamogatasat, es jelen levelunk kovetkezo esedekes Tarsulasi Tanacs U!esen 
torteno eloterjeszteset. 

Csakvar- Vertesboglar- Bodmer, 2014. majus 27. 

Katomine dr. Venguszt Beatrix 
polgarmester 

Tisztelettel: 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Balogh Istvan Laszlo 
polgarmester 



ORVOSI 0GYELET EGESZSEGUGYI SZOLGALTAT6 KOZHASZNl) 
NONPROFIT KORLATOLT FELEL()SSEGO TARSASAG 

4031 Debrecen, Istvan ut 6. 
Telcfon: 06-52 I 783-511 Fax: 06-52 I 787-531 

e-mail: titkarsag@orvosiugyclctkht.hu 

Tisztelt Polgarmester Asszony! 

Hivatkozva 2014. majus 13-an kelt levelr.~re a kovetkezokrol szeretnem tajekoztatni: 

A megjelOlt bizottsagi illesen dr. Kovacs Laszlo haziorvos reszerol elhangzott 
panaszbejelentessel kapcsolatosan szeretnenk leszogezni, hogy sem hozz<ink, sem pedig a 
tevekenysegilnket felilgyelo ANTSZ-hez nem erkezett semmilyen panaszbejelentes az6ta, 
hogy Csakvar, Bodmer es Vertesbog1ar lakosait is ellatja bicskei i.igyeleti kozpontunk. 
A konkretan megemlitett vertesboglari darazscsipeses eset kapcsan le kell szogezni.ink, hogy 
bicskei i.igyeleti.ink munkatarsai az OMSZ-al kozos diszpecserszolgalat riasztasat kovetoen 
azonnal a helyszinre indultak, megki.ilonbOzteto jelzest hasznaltak es a riasztast61 szamitott 11 
percen beli.il (es nem 50 percen beli.il!!) a helyszinre ertek. Itt raadasul mar az OMSZ egyik 
ellat6egysegevel talalkoztak, akik addigra meg is kezdtek az ujraelesztest. Azaz az OMSZ 
diszpecserszolgalata a leheto leggyorsabban elerheto egysegeket perceken belli! a helyszinre 
vezenyelte, kozti.ik a bicskei i.igyelet egysege rendkivi.il gyorsan, 11 percen beliil a helyszinre 
ert, ami nemhogy messzemenoen teljesiti a kozponti ilgyelet azonnali riasztasaval kapcsolatos 
elvarasokat, hanem meg a mentoszolgalat rohamkocsija szamara eloirt 15 percen belilli 
helyszinre erkezes kovetelmenyet is rulteljesiti. 
Egyebirant tajekoztatasul szeretnenk elmondani, hogy az OMSZ-al k6z6s diszpecserszolgalat 
(magyaran az OMSZ szekesfehervari iranyit6csoportja) iranyitja bicskei kozpontunkat annak 
indulasa 6ta, ami garantalja, hogy a diszpecseri funkci6t az erre a feladatra kikepzett, 
elektronikus iranyitasi rendszerekkel tamogatott es az OMSZ altai kidolgozott protokollokat 
hasznal6 szakemberek vegzik, gepkocsink es kijar6 i.igyeleti teamiink helyzetet folyamatosan 
ellenorzik. Ez a kozpont tudja a leghatekonyabban iranyitani az iigyeletek es az OMSZ 
egysegeit, elkeri.ilni a parhuzamossagokat es gazdalkodni a kapacitasokkal. Ez az iranyitasi 
forma az egyetlen amely eurokonform es amelynek bevezetese immaron jogszabaly alapjan 
kotelezo, az elkovetkezo egy evben orszagos lefedettsegere lehet szamitani. Ez a 
diszpecserszolgalat azonnali, 2 6ran belilli vagy 2 6ran tuli idojelzessel adja ki az iigyeletiink 
szamara a feladatokat, ami arra vonatkozik, hogy azonnali indulast ker, illetve a beteg 2 6ran 
belilli vizsgalatat varja el avagy az eset nem silrgossegi jellegu, igy a betegforgalomt61 
tuggoen akar 2 6ran tuli ellatasa is megfele!O szakmai szempontb6l. 
A tuzeset kapcsan elhitott beteg vonatkozasaban szeretnenk jelezni azt, hogy ez az eset 
egyertelmucn mentesi kateg6riaba tartozik, amihez az OMSZ sajat mentoegyseget vezenyelte, 
az iigyeletet ebben az esetben nem is eitesitettek, tehat ha a kolleganak barrnilyen tovabbi 
inforrnaci6ra van szilkseges azt az Orszagos Mentoszolgalatt61 kerheti, ilgyeletUnkebben nem 
illetekes. 
Akik megjelentek bicskei ilgyeletilnkon minden esetben megkaptak a megfelelo ellatast, 
semmifete panaszuk nem volt az ellatassal kapcsolatosan, bar tobben kifejtettek, hogy 
oromiikre szolgal az, hogy a bicskei iigyeleten orvossal talalkoznak megjelenesukkor, ugyanis 
a csakvari iigyeleten sok esetben csak noverrel tudtak konzultalni. (Az atlagos ambulans 
forgalom hetvegi napon sem haladja meg a 15 tOt bicskei ilgyeleti rendelonkben 24 6ra alatt, 
azaz 50-60 ligyeletrc varakoz6 beteggel egyszeri.ien nem lehetseges talatkozni a rende!Oben. 



Azt pedig hogy milyen velemenye van az ott varakoz6kr61 a kolleganak, inkabb nem 1s 
szeretnenk kommentalni.) 

Rendkivi.U ki.ilonosnek tartjuk, hogy hozzank illetve az illetekes onkormanyzatokhoz, 
valamint a szakhat6saghoz nem erkezett egyetlen ellatasi panasz sem, mig a panaszt bcjelento 
kollegamil halmoz6dnak az ilyenek, marcsak azert is, mert a majus 1.-15. kozotti idoszakban 
osszesen 31 beteget lattunk el a harom telepiiles vonatkozasaban. Az erre vonatkoz6 adatokat 
a lenti tabhizatban foglaltuk ossze: 

Bodmer Csakvar Vertesboglar 

Rendelo Lakas Rendelo Lakas Rendelo Lakas 

1. 2 3 2 

2. 4 1 2 

3. 1 1 2 1 

4. 1 1 

5. 
6. 1 

7. 
8. 

9. 1 

10. 1 

11. 1 1 2 
12. 

13. 1 

14. 

15. 1 1 

bsszesen 1,> \ ·,.•l:i.·······.·····,···· r•: :;:;:;•;, .... , •..•.. :·:i(iit:O;··-:········ .• ··•· 1./''······?:{:: 1•'·/,:•\<' 8}• .. :,:.;.:•· 1::~ 

Szeretnenk hozzatenni, hogy ez az cllatasi szam a harom telepi.iles 6400 fOs lakossagara 
vetitve, egy evre extrapolaiva pontosan megfelel az iigyeleti ellatasi intenzitas orszagos 
atlaganak. 

Mindenkepp hangsulyozni szeretnenk azt is, hogy a betegbeutalasi rend a beteg lak6helyehez 
kotOtt, azaz nem fiigg att61, hogy hoi van az alapellatasi kozponti i.igyelet rendel6je (Bicsken 
avagy Csakvaron), a betegeket pontosan ugyanugy es ugyanoda kell sziikseg eseten 
tovabbiranyitanunk, ahova es ahogyan az korabban is t6rtent. 

6sszessegeben szeretnenk hangsulyozni azt is, hogy a felvetett ,konkret panasziigyek" 
cgytol-cgyig targyi tevedessel terheltek, semmilyen m6don nem felelnek meg a val6sagnak, 
osszesegiikben pedig tendenci6zusan bicskei kozpontunk munkaja elleni hangulat keltesere 
alkalmasak. A konkretan felemlitett esetek ennek okan alkalmasak Tarsasagunk es a rank 
osztott feladatot hecsi.ilettel ellatt'l Kollegaink j6 hfrnevenek megsertesere, mivel 
onkom1anyzati bizottsagi i.ilesen hangzottak el es jegyzokonyvezesre is keri.iltek. Kerjiik 
Polgam1ester Asszonyt legyen szives eljami az iigyben, hogy a nyilvanval6an nem 
megfeleloen tajekoztatott kolleganak allitasait- a most mar megfelelo informaci6k birtokaban 
- hasonl6 koriilmenyek kozott ill. f6rumon legyen lehet6sege visszavonni, ellenkez6 esetben 
ugyanis kenytelenek lennenk megtenni a megfelelo jogi lepeseket. 



Tovabbi felveteseire reagava szeretnenk tajekoztatni arr6l, hogy Csakvar kozpontu kozponti 
alapellatasi ligyeletet terrneszetesen - az erintett onkonnimyzatok eziranyll szandeka es 
megfelelo kotelezettsegvallalasa eseten - lehetseges mukodtetni, azonban ennek szakmai 
indokoltsaga, illetve financia!is hattere egyarant rendkivul ketseges szamunkra. A hazai 
kozponti alapellatasi ugyeletek legtobbje legal<l.bb 20-40.000 tOt !at el, a 10.000 f6 alatti 
lakossagszamu kozpontok rendkiviil ritkak, 6.400 fOs kozpontra pedig talan nem is Jenne 
masik pelda. Ha az orszagos iigyeleti ellatasi adatokat megvizsgaljuk, az lathat6, hogy 
atlagosan kb. 120 kozponti i.igyeleti ellatasi jut I 000 lakosra evente. Ez a szam nyilvanval6an 
lehet valamivel magasabb olyan telepi.ileseken, ahol egy kisebb kozosseg helyben eleri az 
ugyeleti rendelot, azonban itt sem a szakmai indokoltsag, inkabb a konnyii eleres okan nohet 
valamelyest a forgalom. Ezzel a 120 eset/1 000 lakos/ev orszagos iigyeleti atlagintenzitassal 
szamolva, egy 6.400 f6s lakossagi korben atlagosan napi 2.1 eset keriilne ellatasra. Ha akar 
50%-al nagyobb forgalommal szamolunk, akor is csupan 3 eset/nap. Hogy ilyen esetszamra 
celszeru-e kozponti iigyeletet szervezni, a szakmai valasz az hogy nyilvanval6an nem. A 
gazdasagossag tekinteteben pedig megfelelo jelzoszam lehet, hogy ilyen forgalmi adatok 
mellett (egy 6nal16 csakvari kozponti i.igyelet feltetelrendszerevel es koltsegeivel szamolva) 
egy i.igyeleti eset ellatasa 30.000-40.000 Ft-ba keriilne. 

A hetvegi illetve unnepnapi nehany 6ras helybeni ellatas - a helyben dolgoz6 haziorvos 
kollegak egytittm{\kodesevel -, elsosorban lakossagi kenyelmi- es nem szakmai szempontb61 
esetlegesen indokolhat6 es megval6sithat6 lehet. Ennek pontos feltete1eihez azonban sz!'unos 
tovabbi koriilmeny ismerete szi.ikseges (pl. helyben dolgoz6 haziorvos kollegak reszveteli 
szandeka es dijazasi igenytik, rendeloi rezsikoltsegek, val6s lakossagi igenybevetel varhat6 
szintje stb.). Tovabba szlikseges a megfelel6 szakhat6sagi engedely is, melyet az elozetes 
infotmaci6k alapjan iigyeleti rendelesre, reszidos megoldasban nem lehetseges kiadni. Ennek 
megfeleloen a hetvegi helybeni iigyeleti rendeles megval6sithat6saga tovabbi egyeztetest 
igenyel. 

Szeretnenk hangsulyozni hogy mint minden i.igyeleti kozpontunkban, igy itt is celunk es 
erdekiink a helyben dolgoz6 kollegakkal val6 j6 egyiittmukodes kialakftasa, fenti 
tajekoztatasunk is ezt a celt szolga.Ija. Amennyiben pedig erre igeny mutatkozik, a harom 
erintett telepiilesen dolgoz6 haziorvosok szamara is biztositjuk a bicskei tigyeleti kozpont 
munkajahoz ttirteno csatlakozas lehetoseget. 

Debrecen, 2014-05-15 

Tisztelettel: 

ORVOSI tfGYELET NO'\PlWFIT KFT 
4031 Debrecen, istvan ut 6 . 

2. ~doszam: 20612469-2-09 · 
Cemegyzekszam: 09-09-017o78 
Bszlsz.: 109i8001·00000041-8321000~ 

iD~ k,'sf, J ~~v :Je;;fLP dxJf,:r;v~: 
Dr. Kissne Dr. Legezi'Zsuzsa 

iigyvezeto 



Vertesboglar Ki.izseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboghir, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.lm www.vertesboglar.lm 

ELOTERJESZTES 

Targy: 

A Kepviselo-testiilet 2014. majus 29-i nyilvanos iilesenek 
.e). napirendi pontj:ihoz 

Aktualis iigyek 

Az eloterjesztest keszftette: . T6th Jimosne cfmzetes fffjegyzo 
Ellfterjeszto: . T6th Janosne cfmzetes fojegyzo 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

Az aktualis iigyek napirendi ponthoz az ah\bbi eloterjesztest nylijtom be. 

1./ Vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol: 

A kepviselo-testiilet valamennyi tagj{mak minden ev januar 31-ig vagyonnyilatkozatot kell benylijtania 
,A helyi onkormanyzati kepviselok jogallasanak egyes kerdeseirol" sz616 2000. evi XCVI. torveny 
10/ A § (1) bekezdese alapjan. 
Januar 31-ig a vagyonnyilatkozatok megerkeztek, errol tajekoztatast adott a vagyonnyilatkozat 
nyilvantartasaert felelos Ugyrendi, Vagyonnyilatkozat Ellenorzo es Osszeferhetetlenseget Vizsga16 
Bizottsag elnoke, azonban ezt nem foglalta hatarozatba a testiilet. 
A hatarozat p6tlasa erdekeben kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet az alabbi hatarozat-tervezet 
elfogadasara. 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
........... ./2014. (V. 29.) hatarozata 

vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseg teljesiteserol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az 0 gyrendi, Vagyonnyilatkozat 
Ellenorzo es Osszeferhetetlenseget Vizsga16 Bizottsag elnokenek azon tajekoztatasat, hogy a 
kepviselo-testiilet valamennyi tagja a vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegenek hataridoben eleget 
tett, tudomasul veszi. 

hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

2./ Szippantott szennyvizsz:illit:is k01tsegelsz:imol:is:ir61 

A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. tOrveny 44/H §-a kimondja, hogy a szippantott szennyviz 
osszegyujteset es elszallitasat vegzo szolgaltat6 koteles a kozszolgaltat6i tevekenysegrol evente 
reszletes koltsegelszamolast kesziteni, es azt a targyevet koveto ev marcius 31-ig a telepiilesi 
onkormanyzatnak benylijtani. 
A Kormanyhivatal Torvenyessegi, Ellenorzesi es Feliigyeleti Foosztalya felhivta a figyelmiinket a 
hatarido elmultara. 



Tajekoztatom a Tisztelt Kepviselo-testliletet, hogy ezen kotelezettsegiinknek nem tudunk eleget tenni, 
mert ez ev marcius 1-tol kotottiink szolgaltatasi szerzOdest a nem kozmt:\vel osszegyujtott telepiilesi 
folyekony hulladek elszallittatasara a LIQUID-PORTER Kft-vel. 

Fentiek alapjan kerem a kovetkezo hatarozat-tervezet elfogadasat: 

Vertesboghir Kozseg Onkonminyzata KepviseiO-testiiletenek 
....... (V.29.) hahirozata 

nem kozmiivel osszegyiijtott haztarhisi szennyviz begyiijteset vegzo kozszolgaltat6 
k01tsegelszamolasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkonnanyzatanak Kepviselo-testiilete a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi 
LVII. tOrveny 44/H §. (1) bekezdesebe eloirt koltsegelszamolas keszitesi es onkonnanyzat reszere 
torteno benylijtasi kotelezettseget megismerte. 
Tekintettel arra, hogy kozszolgaltatasi szerzodes megkotesere csak 2014. marc ius 1-jevel keriilt sor, a 
kotelezettseg teljesitesere nemlat lehetoseget. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

Csakvar, 2014. majus 27. 

Tisztelettel: T6th Janosne sk. 
cimzetes fOjegyzo 



Kerveny 

Kerem a testuletet, hogy a Vertesboglar D6zsa utca vegen leva 

pincesor 412 hrsz. azonosft6val ellatott pi nee es preshaz 

tulajdonjogat ismerje el Metzger Ferenc reszere, tovabba kerem, 

adja testuleti hozzajarulasat a pi nee eladasahoz es adja el az 

6nkormanyzat tulajdonaban all6 foldteruletet, amin a pince all. 

Vertesboglar 2014-05-29 



Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
7/2014. (V.30.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi kOltsegvetesenek vegrehajtasarol sz616 6/2014. 
(IV.30) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkonm1nyzat{mak Kepviselo-testiilete az allamhaztartasr61 sz616 2011. evl 
CXCV. tOrveny 91. §, es a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. 
torveny 110.§ (2) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az Alaptorveny 32. cikk (1) 
bekezdesenek a) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket rendeli el: 

1.§ Vertesboglar Kozseg Onkonnanyzatanak 6/2014 (N.30) onkormanyzati rendeletenek 
(tovabbiakban: Or) 3.§-a helyebe a kovetkezo 3.§ keriil, 

, A 3.§ Magyarorszag helyi onkonnanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX evi torveny 110.§ (2) 
bekezdeseben elOirtak alapjan az Onkormanyzat vagyonkimutatasat e rendelet 6. melleklete 
tartalmazza." 

2.§ Az Or. a kovetkezo 4.§-al egesziil ki: 

,4.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba." 

3.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, hatalyba lepeset koveto napon hatalyat 
vesziti. ( 

S~ls/l_r"'o/r>''' >iii {~':;\ 
polgarmester ,:;;,;_ Cf)\ 

(/) 

~ ! /tTl'J 

C:<i -<¢}' 
Zaradek: li'I!fB.§.'I§~ · · 
Kihirdetve: Vertesboglar, 2014. majus 30-an 

\ [ b, r C~,_ LLt_. __ _ r-\t \ J r l 
T6th Jalf-61 ne --. . 

cimzetes f9jegyzo . 



. ./2014 (V.) i:inkormanyzati rendelete 6. melleklete 

Vagyonkimutatas 

2013 ev 
Megnevezes 

ESZKOZOK 

A) BEFEKTETETT ESZKOZOK 
I. Immateritilis javak 
11. Forgalomkeptelen immaterialis javak 
12. Korlatozottan forgalomkepes immaterialis javak 
13. Forgalomkepes immaterialis javak 
II. Ttirgyieszkozok 
1. Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok 
1.1. Forgalomkeptelen ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok 

1.1.1. Helyi kozutak 
1.1.2. Foldteriiletek 
1.1.3. Koztemetok 

1.1.4. Egyeb az onkormanyzat altal forgalomkepteletmek minositett ingatlanok es a 
kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok 

1.2. Korlatozottan forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok 
1.2.1. Foldteriiletek 
1.2.2. Miiemlek ingatlanok 

1.2.3. Egyeb az onkormanyzat altai korlatozottan forgaiomkepesnek minositett ingatianok es 
a kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok (lakasok, telkek, sportcelu ingatlanok, ietesitmenyek) 

1.3. Forgalomkepes ingatlanok es a kapcsoi6d6 vagyoni ertekii jogok 
1.3.1. Lakasok 
1.3.2 Teikek, fOldteriiietek 

1.3.3. Egyeb az onkormanyzat altai forgaiomkepesnek minositett ingatianok es a kapcsol6d6 
vagyoniertekiijogok 

2. Gepek, berendezesek es felszereiesek 
2.1. Forgaiomkepteien gepek, berendezesek es fe1szereiesek 
2.2. Korlatozottan forgaiomkepes gepek, berendezesek es feiszereiesek 
2.3. Forgaiomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 
3. Jarmi.ivek 
3 .1. Korlatozottan forgaiomkepes j armiivek 
3.2. Forgaiomkepes janniivek 
4. Tenyeszallatok (forgaiomkepes) 
5. Beruhazasok, feiujitasok 
5.1. Forgaiomkeptelen eszkoz letesitesere iranyui6 beruhazasok, feiujitasok 
5.2. Koriatozottan forgaiomkepes eszkoz letesitesere iranyui6 beruhazasok, feluj. 
5.3. Forgalomkepes eszkoz letesitesere iranyui6 beruhazasok, feiujitasok 

6. Beruhazasra adott eloiegek 
6 .1. F orgaiomkepteien targyi eszkozok letesitesere iranyui6 beruhazasra ad. Eioiegek 
6.2. Korlatozottan forgaiomkepes targyi eszkoz ietes. iranyui6 beruh. adott eioiegek 
6.3. Forgaiomkepes targyi eszkoz ietesitesere iranyui6 beruhazasra adott eiolegek 

7. Allami keszietek, tartalekok 
7.1. Forgaiomkepteien aliami keszietek, tartalekok 
7.2. Koriatozottan forgaiomkepes aliami keszietek, tartalekok 
7.3. Forgaiomkepes allami keszietek, tartaiekok 

Ill. Befektetett penziigyi eszkozok 

1/2 

1. melleklet 

Targyev 

840 221 
12 021 

12 021 

601 167 
370 103 
204 198 

114 103 

90 095 
163 893 

17 365 

146 528 
2 012 

2 012 

230 064 
220 131 

9 933 
1 000 

1 000 

0 
0 

0 



.. /2014 (V.) onkormanyzati rendelete 6. melleklete 

Vagyonkimutatas 

1 . Egyeb tart6s reszesedes 2013 ev 
1.1. Korlatozottan forgalomkepes egyeb tmi6s reszesedes 

1.2. Forgalomkepes egyeb tart6s reszesedes 

2. Tart6s hitelviszonyt megtestesito ertekpapir (forgalomkepes) 

3. Tart6san adott kolcson (forgalomkepes) 

4. Hosszli lejaratu bankbetetek (forgalomkepes) 

5. Egyeb hosszli lejarat6 kovetelesek (forgalomkepes) 

6. Befektetett penzi.igyi eszkozok ertekhelyesbitese (forgalomkepes) 

IV. Uzemeltetesre, kez. atadott, koncesszi6ba adott, vagyonk. vett eszk. 

IV.l. Uzemeltetesre, kezezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
forgalomkeptelen eszkozok 

IV.2. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
korlatozottan forgalomkepes eszkozok 

IV.3. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
forgalomkepes eszkozok 

B) FORGOESZKOZOK 
L Kiszletek (forgalomkipes) 
IL Kovetelisek (forgalomkipes) 

III. Ertekpapirok 
1. Egyeb reszesedes ( forgalomkepes) 

2. Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesitO ertekpapirok (forgalomkepes) 

IV. Penzeszkozok (forgalomkipes) 

V. Egyeb aktiv penziigyi elszamolasok (forgalomkipes) 

FORRASOK 
F) KO'J'ELEZETTSEGEK 
L Hosszu lejaratu kotelezettsegek (forgalomkipes) 

IL Rovid lejaratu kotelezettsegek (forgalomkipes) 
IlL Egyeb passziv penziigyi elszamolasok (forgalomkipes) 

KONYVVITELI MERLEGEN KIVULI TETELEK 

KONYVVITELI MERLEGEN KiVULI ESZKOZOK 
·~o"-ra leirt, de hasznalatb.an leva eszkozok allom{mya 

Reszesedesek reszletezese 

Megnevezes 

Fejer Megyei Onkormanyzatok Temezkezesi Kft. 

Fejerviz Zrt. 

KemenyRt 

2/2 

' 

1. melleklet 

0 

300 

227 033 

220 131 

6 902 

20 828 
345 

4 940 

0 

13 905 

1638 

2222 

2147 
75 

233152 

Ertek:Ft
ban 

2013.12.31 

7 587 

990 000 

111 081 
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