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Lakossag reszerol megjelent 2 fO.

Balogh Istvan polgarmester:
Szeretettel k6sz6nt6k mirlden jelenlevot a soron kovetkezo nyilvanos Ulesiinkon. KU16n k6sz6nt6m
meghivott vendegiinket, Csakvar V aros polgarmesteret es egyben a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas
elnoket.
Megallapitom, hogy az Ules hatarozatkepes, mert az 5 fos kepviselo-teslliletbOl rnindenki jelen van.
A meghivoban kikiildott napirendi pontokat annyiban szeretnem modositani, hogy a falugondnoki
busszal es az orvosi iigyelettel kapcsolatos 5. es 9. napirendeket vegyiik elore, ne varakoztassuk meg
Csakvar polgarmester asszonyat, aki ezeknek a napirendeknek a meghivott vendege. Aki a modositott
napirendekkel 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:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
38/2014.(¥.28.) hatarozata
a napirendek elfogadasarol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-tesllilete, a 2014. majus 28-i soron kovetkezo
nyilvanos Kepviselo-testiileti iiles napirendjeit a kovetkezok szerint fogadja el:
1. Falugondnoki busz fenntartasaval kapcsolatos koltsegek
El6terjeszt6: polgarmesler

2. Orvosi iigyelet ellatasi korzetek meghatarozasa
E/6/erjesz/6: polgdrmes/er

3. Tajekoztato a ket iiles kozott vegzett munkarol
El6terjeszt6: polgarmester

4. Az 6nkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol szolo 5/2014.
(V.5) 6nkormanyzati rendelet modositasa
E/6/erjesz/6: polgdrmesler
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5. Atfog6 ertekeles az bnkonnanyzat 2013. evben vegzett gyennekj6Ieti es gyennekvectelmi
feladatainak ellatasar61
E/oterjeszto: jegyzo

6. Beriizemeltetett vizikozmuvek 2014., 2015 ., 2016., evi fejlesztese
EloteJjeszto: po/gimnester

7. Vasvari Pal utcaban csapadekviz elvezeto arkok atereszeihez vegfal epitese
E/OteJjeszto: polgimnester

8. Vasvari Pal utcaban csapadekviz elvezeto arkoknal a bejar6k aszfaltozasa
Eloterjeszto: polgarmester

9. Vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa
EIOteJjeszto: polgarmester

10. Aktualis ugyek
vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol
szippantott szennyvizszallitas koltsegelszamolasar61
kozbeszerzesi tervrol

Nap ire n de k hirgyahisa:
1. Falugondnoki busz fenntartasaval kapcsolatos koltsegek
Az e!Oterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Mindenki elott ismert, hogy a falugondnoki buszt, illetve a falugondnoki szolgalatot korabban a V ertes
Tobbcelu Kistersegi Tarsulas kereten bellll uzemeltettuk. 2013. december 1. napjaval atvette a
Csakvari Onkormanyzati Tarsulas, de a Vertes Tobbcelu Tarsulas fele az elszamolas a mai napig nem
tortent meg. Kerem, a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoket, hogy a busz jovobeni fenntartasaval
kapcsolatban tajekoztassa ajelenlevoket.

)

Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Amikor a V ertes Tobbcelu Tarsulas megszuneset elhatarozta a Tanacs, akkor elindult a keresgeles,
hogy hova lehetne atvinni a feladatokat. Azokat a feladatokat mely palyazattal erintettek, fenn kellett
tartani. A falugondnoki busszal kapcsolatban az a lehetoseg is felmeriilt, hogy Bodmer es Ujbarok
alakit egy tarsulast, ahol fenntartjak a buszt, vagy pedig csatlakoznak egy masik Tobbcelu
Tarsulashoz. A ket telepUles a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas keretein bellll gondolta megoldani
ezt a falugondnoki szolgalatot, mivel ennek hatekonyabb az adminisztraci6ja. A szolgalat fenntartasi
ideje iden novemberig tart, ez be is keriilt a Gondozasi Kozpont es Idosek Otthona, mint szocialis
intezmeny feladatai koze. Amikor hozzank keriilt a busz, az a Tarsulas megalakulasat61 szamitott
majdnem egy ev volt. A Tarsulas 2013. aprilisaban volt olyan allapotban jogilag, hogy feladatokat
biztonsaggal at tudjon venni. Ekkor fel is terjesztettUk a falugondnoki busz atvetelenek lehetoseget,
azonban a Vertes TKOT annyira lassan intezte az ugyet, hogy csak 2013. novembereben kaptuk meg a
hozzajarulast ahhoz, hogy mukodesi engedelyt kerhessunk a szolgalat ellatasara a Szocialis es
Gyamhivatalt61. A mukodesi engedelyt november 17-en adta ki a Hivatal, innen rohamleptekben ket
het alatt vettuk at a buszt, 2013. december 1. napjaval. A falugondnok elmondta, hogy nagyon komoly
nehezsegek voltak V ertes TKOT-nel, alairasokra heteket kellett varni, volt hogy nem volt a kartyan
annyi penz, hogy tankolni tudja a buszt. Ilyen az6ta nem fordult elo. A busz fenntartasat nem talaltam
hatekonynak, ezert pr6baltam a buszra szerzodeses jaratokat szervezni. Ugyanolyan szerzodesek
vannak kotve a Csakvari Onkormanyzati Tarsulassal, mint amelyek a V ertes Tobbcelu Tarsulassal
voltak, a vegelszamolas egyebkent mar folyamatban van. Tehat az volt a Csakvari Onkormanyzati
Tarsulas ujitasa, hogy szerzodeses jaratot visz a falugondnoki buszra. Miert fontos ez? Mert a
falugondnoki szolgalat feladatfinanszirozasa messze nem fedezte a tavalyi evben meg a sofOr beret es
jarulekait sem. Ha nem lehet erre szerzOdeses jaratokat vinni, hanem azt a masik aut6buszra kellene
biztositani, abban az esetben a teljes hianyt a ket teleplllesnek, Bodmemak es Ujbaroknak kell majd
allnia. Utanajartunk annak, hogy abban az esetben is lehet szerzodeses jaratokat tenni a buszra, ha az
palyazattal terhelt fenntartasi idoszakban van. Ha peldaul volt egy uszodai jarat valahonnan, akkor a
sofOr bevitte a falugondnoki buszt a telephelyre, azzal kiallt az iskolahoz egy masik teleplllesen,
megcsinalta az uszodai jaratot, majd visszament a masik buszert. Mindezt egyszeri 5000,- forintert,
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fuggetleniil att6l, hogy Valba, vagy Csabdira ment Bicskerol a busz. A Csakvari Onkonnanyzati
Tarsulas kilometer dijat vezetett be, igy lett peldaul a csabdi 5.000,- Ft-os jaratb6l 13 .500,- Ft.
bsztonoz minket az is a koltsegek csokkentesere, hogy ne csak ad hoc fuvarokat, hanem alland6
megrendeleseket tudjunk rendszeresiteni. Ilyen lett peldaul a m6ricmajori jarat is, egy vallalkoz6
helyett. Ha itt hagytuk volna, akkor azt is a ket telepulesnek kellett volna fizetnie. Addig szerencses
ezt a jaratot kihasznalni, ameddig a gepkocsivezetonek a kiallasi idokkel egylitt a teljes munkaidejet
lefedjuk. Ha masik sofort kellene beallitani, akkor a plusz megrendeles nem lenne olyan hatekony. A
sofor bere az, ami fix koltsegkent megterhelobb, a valtoz6 koltseg, az uzemanyag koltseg ahhoz
kepest, egy j6val kisebb tenyezo. Latok meg tovabbi lehetosegeket is a koltsegek csokkentesere. Ugy
tudom, Bodmer ugy dontott, hogy az iskolas gyerekeknek inkabb Volan buszos berleteket vasarol, es
nem a falugondnoki szolgalattal busszal viszi a gyerekeket V ertesboglarra. Szarnitasaim szerint ez kb.
havonta 100 ezer Ft-ot jelentene.
Biro Denesne alpolgarmester:
A KLIK dontesere volt a berletvasarlas, mert 6 tartja fenn az iskolat, nem az onkormanyzat dontott
igy. Ok elmondtak, hogy a legolcs6bbat kellett nekik valasztani. A Volan berlet volt a legolcs6bb,
ezert nem tarsultak a buszhoz. Nem mi veszlink Volan berletet a gyerekeknek.
Katomine dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Meg kellene pr6balni beszelni veluk, mert ezzel 108 ezer forintot lehetne generalni a falugondnoki
busz koltsegeinek csokkentesere. Utanajartam annak is, hogy 65 %-os kihasznaltsaga lenne a busznak,
mivel 11-12 gyermek jama a 19 fos busszal. Ezert igenis ki kell allni!
Keresztes Krisztian kepviselo:
Szlikseg van a Volan buszra is, mert valaki korabban vegez, mint ahogy a jarat jonne, ha 1 6rakor
vegez, nem fog vami 4 6raig. Tehat nem eletszeru, hogy csak a falugondnoki busszal jarjanak a
tanul6k.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Hat akkor azokat a berleteket a szlilo venue meg, es nem az onkormanyzat.
Biro Denesne alpolgarmester:
De nem mi fizetjuk! A KLIK fizeti!
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
A KLIK akkor az onkormanyzatnak teritene ebbe a buszba!
Biro Denesne alpolgarmester:
Szemelyesen beszeltem a KLIK elnokevel, aki elmondta, hogy nem tudnak mit tenni, nekik a
legolcs6bb megoldast kell valasztani.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Ki kell allni erte, mashol is sikerult! En ennyit Iatok meg, amit meg be lehetne finanszirozni a buszba.
Biro Denesne alpolgarmester:
Ha egyszer felsobb utasitasba adtak, akkor nem tudunk mit tenni!
Arnikor beindult a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas, akkor tobbszor beszeltunk arr61, hogy
mindenkeppen hozzuk at ide a buszt. Elnok asszony akkor garantalta, hogy nem kell fizetnunk ezert.
November 8-ig a V ertes Tobbcelu Tarsulasnak kellett volna mukodtetni a szolgalatot, mert
feladatellatasi kotelezettsege van. Ha mi nem jovUnk el onnan, akkor ok november 8-ig kenytelenek
lettek volnanak uzemeltetni ezt a buszt.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Azzal a szerzodessel, ami most van Bodmemak, magyarul a hianyt is Bodmer es Ujbarok fizeti.
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Biro Denesne alpolgarmester:
Nem! Egyetlen egyszer fizettunk, akkor egy kicsit ,megpiszkaltuk" es utana mar nem kiildtek ki a
szamlat. A masik az, bogy ehhez a buszboz volt egy gyerek kisero, amit a ket onkormanyzat
finansziroz. Ez kb. 800 ezer forint egy evben. Most, abogy a Csakvari Tarsulas kiszamolta, az egesz
koltseget ki kellene fizetni, Ujbaroknak es Bodmemak 1 milli6 800 ezer forintot. Mi nagyon rosszul
jartunk igy, mert megkapja a Tarsulas a 2,5 milli6 forint finanszirozast Bodmer altai.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Ki tartja fenn a buszt? A Tarsulas keretein beliil Bodmer es Ujbarok. Csakvamak ehhez semmi koze,
csak a Hivatal intezi az adminisztraci6t.
Biro Denesne alpolgarmester:
De Csakvar is ugyanazon a koltsegen utaztatja M6ricmajorba a gyerekeket. Lebet, bogy ba Ujbarok es
Bodmer tartana fenn, akkor nem is kellene nekiink egy 8 6ras sofOr, eleg lenne egy 4 6ras is.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
8 6raban kell a fenntartasi idoszak vegeig a buszt uzemeltetni. M6ricmajort azert vezettuk be, bogy a
koltsegeket csokkentsiik.
Nem maradbatott volna a falugondnoki szolgalat a Vertes Tkotnel, mert megszunik, es onnan mindent
el kell vinni, el kell jonni!
Biro Denesne alpolgarmester:
De nem szunt meg meg a Vertes Tobbcelu Tarsulas!! Ott tudtunk volna maradni, es most nem kellene
ennyit fizetnunk. Haromszor annyit fizetiink, egbe- vilagba megy a busz mindenfele, romlik, kopik,
egyre tobb lesz a koltsege.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Alpolgarmester asszony nagyon rosszul kalkulal, nemcsak a bert es jarulekokat kell nezni, es nemcsak
azt, bogy Bodmemak mennyibe keriil pontosan, mennyi a resziik. 4 milli6 forint koltsege van a
busznak, abb61 2,5 milli6t finansziroznak, a tobbit a ket telepiilesnek kell allnia. Ha nem bozunk ra
plusz jaratot, akkor meg tobbet kellene fizetni.
Balogh Istvan polgarmester:
Amikor megpr6baltuk lecsokkenteni a feladatellatast, akkor a normativat is visszavontak.
Biro Denesne alpolgarmester:
Nem vontak vissza, ez nem igaz.
Katona Laszlo kepviseiO:
Olyanr61 vitatkozunk, ami kotelezettsegiink, ba j61 ertem. Meddig kell ezt nekiink fenntartani?
November 8-ig? Addig meg ki kell, bogy fizessiik!
Biro Denesne alpolgarmester:
Bicskere mit fizettiink!?
Katona Laszlo kepviselo:
De most az a szerzOdes mar nem el. Ha j61 ertem, azert kell 2/3 resz kibasznaltsagra fuvart biztositani,
bogy a fenntartasi koltsegek csokkenjenek. Ugyanakkor a gepkocsi elettartamat lenyegesen pusztitjuk,
hiszen komoly futasteljesitmenyt eredmenyez ez a kis bevetel, ami a muszaki allapotat tekintve egy
ilyen aut6nal nagy koltseg barmilyen alkatresz beszerzese. November 8-ig nyilvan iizemeltetni kell,
utana majd eldontjuk, bogy mi legyen vele, eladjuk, visszaadjuk, vagy iizemeltetjiik tovabb.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Van egy olyan javaslatom, bogy ha a ket onkormanyzat nem elegedett ezzel az arszinvonallal, akkor
emeljen arat, es akkor ez is a bianyt fogja finanszirozni. Ossze kell hivni a Tarsulasi Tanacsot, es elo
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kell te1jeszteni. Ilyen megoldasokkal kesziilnek, a KLIK-nel is ki kell pr6balkozni, de a szerzodessel, a
pa!yazattal szembemenni nem lehet.
Biro Denesne alpolgarmester:
Annyira levan kotve a busz, hogy nem is lehet tobb jaratot raszervezni.

)

Balogh Istvan polgarmester:
Osszegeznem az eddig elhangzottakat. Val6 igaz, hogy a Vertes Tobbcelu Tarsulas reszerol meg nem
tortent meg az elszamolas, igy nem kizart, hogy oda is meg fizetnlink kell. Az hogy idaig nem
fizettiink, az az ottani nem egeszen gordiilekenyen fut6 dolgoknak koszonheto. Val6ban hangzott el
olyan a V ertes Tarsulas elnokenek a szajab61, hogy: ,ne gondoljatok azt, hogy majd a tobbi telepiiles
fogja a ti szolga!tatasotokat finanszirozni". Teny, hogy a falugondnoki szolga!atot fenn kell tartani, es
ez penzbe keriil. Targyalt mar arr61 a Kepviselo-testiilet hogy el6fordulhat az, hogy nekiink itt
valamennyit fizetniink kell. Kimutatott tenyek, hogy mennyi a hiany. Megoldaskent sz6ba keriilt, hogy
a KLIK ezt a buszt vegye igenybe. Bodmemak vissza!epes lenne, ha a Volan busz nem jama be.
Innen, tehat a KLIK-t61 forrast bevonni nem tudunk.
Tegnap Ujbarok polgarmesterevel beszeltiink, aki elmondta, hogy ok sem akamak fizetni, de ahogy
Katona kepvisel6 uris elmondta, november 8-ig ezt fizetniink kell. Elore mondom, hogy feltehetoen
igenyelni fogja a telepiiles, hogy hozzategyiik azt arnit kell, ehhez hozzaszoktak az emberek, szinte
rnindig tele van a busz. Ez egy kenyelrni szolgaltatas, fenn kell tartani. Olyan javaslat is elhangzott,
hogy emeljiik fel a plusz szolga!tatasok dijat, velemenyem szerint ez vesze!yes lehet. A Tarsulasi
Tanacs dontese sziikseges az emeleshez, de meg kell kerdezni az igenybevevoket is, hogy igy is kerike a szolgaltatast.
Biro Denesne alpolgarmester:
Javaslom, hogy csak az eddigi koltsegeket fizessiik ki, es ezt kovetoen csinaljunk feliilvizsga!atot.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
A reszelszamolas jogszeri.i, es az aremeles is.
Balogh Istvan polgarmester:
Az elhangzottak alapjan javaslom a Kepviselo-testiiletnek, hogy a falugondnoki szolga!at koltsegeit
reszelszamolas alapjan jlinius 30-ig fizesse ki, es a busz fenntartasi koltsegeinek csokkentese
erdekeben kezdemenyezze a Tarsulasna! a brutt6 kilometer dijak emeleset. Aki ezekkel a javaslatokkal
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:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
39/2014.()1.28.) hatarozata
falugondnoki szolgalat finanszirozasar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas altai
fenntartott falugondnoki szolga!at mi.ikodesehez, a 2014. evi koltsegveteseb61 a 2014. junius 30-ig
terjedo idotartamra vonatkoz6 reszelszamolas alapjan kimutatott raes6 tobbletkoltseget biztositja.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
40/2014.(V.28.) hatarozata
falugondnoki busz fenntartasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzat{mak Kepviselo-testiilete, kezdemenyezi a Csakvari Onkormanyzati
Tarsulasnal, hogy az altala fenntartott, es Ujbarok valamint Bodmer telepiilesek finanszirozasaban
leva busz fenntartasi koltsegeinek esokkentese erdekeben 2014. julius 1. napjat61 a brutt6 krn dijat
200,- Ft-r61230,- Ft-ra emelje.
Javasolja Ujbarok Kozseg Onkormanyzatanak, hogy a hason16keppen dontson a falugondnoki busz
krn-dija iigyeben.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

·J

T6th Janosne cimzetes fojegyzo:
Tajekoztatni szeretnem a tisztelt kepviselo-testiiletet arr61, hogy a Szoeialis es Gyamhivatal ellenorizte
a falugondnoki ellatast, melyet a kovetkezo Ulesre fogunk eloterjeszteni. Ebben szerepel, hogy
kotelezo beiskolazni a falugondnokot, melynek koltsege 100 ezres nagysagrendu . Ez kotelezo feladat,
nem lehet ettol elterni.

2. Orvosi iigyelet ellatasi korzetek meghatarozasa
Eloterjesztes es hatarozati javaslatok a jegyzokonyv mellekletet kepezik.
Balogh Istvan polgarmester:
Nagyon aktualis valtozasok, es targyalasok vannak folyamatban az orvosi iigyelettel kapesolatban.
F elkerem Csakvar Varos Polgarmester Asszonyat, hogy taj ekoztassa a tisztelt Kepviselo-testiiletet a
legfrissebb valtozasokr61.
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Amikor a orvosi iigyeleti ellatasra a kijeloles a Jarasi Nepegeszsegiigyi Intezet reszerol megtortent,
akkor egy jogellenes allapot Iepett fel idezojelben, abban az ertelemben, hogy az alapellatasi
kotelezettsegiinknek, onhibankon kiviil nem tudtunk eleget tenni. A Kormanyhivatal beszamolasra
felhivott fel minket azzal kapesolatban, hogy szamoljuk be arr61, hogyan kivanjuk az alapellatast
megoldani. Ekkor kertiik az ideiglenes szolgaltat6t, hogy az ideiglenes szolgaltatas idotartamara
sziveskedjen szerzOdest kiildeni. A torvenyes allapotot helyreallitjuk azzal, hogy a szolgaltat6val
megkotjiik a szerzodest. A Jarasi Nepegeszsegiigyi Intezettol pr6baltam a mukodesi engedelyhez
nyomtatvanyokat, es informaei6kat kerni, akik kozoltek, hogy nem tudnak adni, mivel nem tartozunk
Bieske ellatasi teriiletebe. Beszeltem Tessely Zoltannal, Bieske Varos polgarmesterevel, aki nagyon
segitokesz volt, es elmondta, hogy keszen allnak a fogadasunkra. Biesket meg kell bizni a
kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasaval, mivel 6 a kozpont. Tobb helyrol kertem szakrnai velemenyt, az
iigyeleti szolgaltat6 elmondta, hogy a 6.300 fos orvosi iigyeletre pelda sines az orszagban, nem
indokolt 30 milli6 forintert fenntartani egy orvosi iigyeletet. Nines aranyban a koltseg es az
igenybevetel. Tegnap megbeszelest folytattam V ertesboglar es Bodmer polgarmestereivel,
megbeszeltiik a kepviselo-testiilet ele hozott eloterjesztest, melyet elozetesen szakrnailag
velemenyeztettem. Bieske reszerol van fogad6kepesseg, penteken iil ossze az Orvosi Ugyeleti Tarsulas
Tarsulasi Tanaesa, fogadni fogjak a hatarozatainkat, es minel elobb meginditjak a kozbeszerzesi
eljarast.
Balogh Istvan polgarmester:
Az eloterjesztes alapjan a Kepviselo-testiiletnek az ,A" variaei6t javaslom elfogadasra, mely szerint
esatlakozunk a Bieskei Dgyeleti Kozponthoz es elinditjuk a folyamatot. A esakvari keszenleti vagy
6

rendelesi telephellyel kapcsolatos hatarozat elfogadasat nem javaslom. Bodmemak ugyanannyi ido
elmenni Bicskere, mint Csakvarra, ezert nem szeretnenk plusz teritest fizetni .
Biro Denesne alpolgarmester:
A hatarozati javaslatban szerepel hogy egy szemelygepkocsi bicskei telephelyet biztositja a harom
telepiiles. Ez mennyivel emeli meg a koltsegeket?
Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvari Onkormanyzati Tarsulas elnoke:
Semmivel, mert azt csak telephelyen kell tartani. Annyit jelent, hogy ha egy idoben van tobb hivas,
akkor a helyben levo orvos is ki tud jonni, de ilyen i.igyeleti statisztika mellett azt hiszem erre nem lesz
szi.ikseg.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines, az A valtozat elso hatarozati javaslatat szavazasra bocsatom. Aki ezzel 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:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
41/2014.(V.28.) hatarozata
Bicske orvosi iigyeleti ellatasi korzethez torteno csatlakozasr61
Bodmer Kozseg Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testiilete, kifejezi csatlakozasi szandekat a Bicske es
Komyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Tarsulashoz, mellyel a bicskei ellatasi teri.ilethez kivan tartozni.
Felkeri Bicske es Komyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Ta.rsulas Tarsulasi Tanacsat, hogy a
csatlakozasi szandekot sziveskedjen elfogadni.
Felkeri Bicske Yaros Onkorrnanyzatat, hogy Bodmer telepi.iles orvosi i.igyeleti ellatasa erdekeben a
bicskei kozpontu i.igyelettel kapcsolatos kozbeszerzesi eljaras teendoit lassa el azzal, hogy az ellatasi
szinvonal valtozatlan biztositasa erdekeben Bodmer telepiiles V ertesboglar es Csakvar telepiilesekkel
k6z6sen egy szemelygepjarrnii bicskei telephelyet biztositja a parhuzamosan felmeri.ilo
veszhelyzetekre torteno azonnali reagalas lehetosegenek biztositasa erdekeben.
A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarrnestert, hogy jelen hatarozat kiadmanyat haladektalanul
tovabbitsa a Bicske es Komyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak elnoke fele.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarrnestert

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo:
A napirend masik resze szerint, rnivel az i.igyeleti ellatas kijeloles alapjan tortent, a szolgaltat6
megallapodas alapjan teritesi dijat ker, melyb61 lakossagszam an1nyosan Bodmerra is esik koltseg. A
Csakvari Kepviselo-testiilet elfogadta ezt a Szolgaltatasi SzerzOdest, melyet most a Bodmeri testi.ilet
ele hoztunk.
Balogh Istvan polgarmester:
Aki az i.igyeleti 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:
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Bodmer Kozseg Onko1·m:inyzata KepviseiO-testiiletenek
42/2014.(V.28.) hat:i1·ozata
az Orvosi Ugyelet Egeszsegiigyi Szolg:iltat6 Kozhasznii Nonprofit Kft.-vel szerzodes koteserol
Bodmer Kozseg Onkonnanyzat{mak Kepviselo-testUlete az Orvosi Ugyelet Egeszsegligyi Szolgaltat6
Kozhasznu Nonprofit Kft-vel kotott feladat ellatasi szerzodest megismerte, es azzal egyetert.
SZOLGALTATASISZERZODES

amely Ietrejott egyreszrol,
Bodmer Onkorm:inyzata
(szekhely: 8080 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. kepviseli: Balogh Istvan polgarmester, ad6szama:
15364469-1-07)
Csakv:ir Onkorm:inyzata
(szekhely: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. kepviseli: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester,
ad6szama: 15727055-2-07)

v ertesboglar 6nkormanyzata
(szekhely:8085 Vertesbogh1r, Alkotmany u. 3. kepviseli: Sztanyi Istvan polgarmester, ad6szama:
15364452-2-07)
mint Megbiz6k ( a tovabbiakban: Megbiz6k)
masreszrol az
Orvosi Ugyelet Egeszsegiigyi Szolg:iltat6 Kozhasznii 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
kozott, egyiittesen Felek kozott az alulirott helyen es idoben, az ah'tbbi feltetelek mellett.
EIOzmenyek

)

Megbiz6k lakosai szamara az orvosi iigyeleti ellatast korabban a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas
altai iizemeltetett, csakvari kozpontu osszevont haziorvosi iigyelet biztositotta. Ennek mukodese a
megel6z6 idoszakban ellehetetleniilt, mukodesi engedelyet a teriiletileg illetekes M6ri Kormanyhivatal
Nepegeszsegligyi Szakigazgatasi Szerve FE-06R/045/0 1111-2/2014. szamu hatarozataval visszavonta,
egylittal FE-06R/045/0 1040 -6/2014 szamu hatarozataval az iigyeleti betegellatas folyamatossaganak
biztositasa erdekeben Bodmer, Csakvar es V ertesboglar telepUlesek vonatkozasaban a kozponti
iigyeleti feladatok ellatasara, atmeneti idore a Bicskei Kozponti Ugyeletet jelolte ki, melyet Megbizott
mukodtet. Felek jelen megallapodasban kivanjak rogziteni a kozponti iigyeleti ellatas felteteleit, annak
erdekeben, hogy Megbizott ezen tobbletfeladatat j6 minosegben, a vonatkoz6 jogszabalyi eloirasok
betartasaval, Megbiz6k megfelelo tamogatasaval tudja ellatni.
Mindezek alapjan Felek az alabbi szerzodest kotik:
A szerzodes t:irgya
1.
Jelen szerzodes targya a Megbiz6k kozigazgatasi teriileten, a kozponti orvosi iigyelet
feladatok ellatasa a rnindenkor hatalyos jogszabalyoknak, ill. a szakmai szabalyoknak megfeleloen,
Megbiz6k alland6 es nem alland6 lakosai szamara.
2.
Megbiz6k megrendelik, Megbizott elvallalja a jelen szerzodesben ill. jogszabalyban
meghatarozott feladatok ellatasat.
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A felek jogai es kotelezettsegei

3.
Megbizott koteles az iigyeleti ellatas soran folyamatosan biztositani mindazokat a felteteleket,
melyek mindenkor hataJyos jogszabalyok ill. jelen szerzodes a szerzodes teljesitese vonatkozasaban
eloir(nak).
4.
Megbizott a jelen pontban foglaltak szerint koteles idobelileg, illetve letszamilag a
szolgaltatast ellatni:
Kozponti iigyeleti rendelo cime: 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 fo ambulans apol6 es 1 fo
gepkocsivezeto
•
•

)

)

5.
Megbiz6kjogosultak Megbizott tevekenyseget barrnikor ellenorizni, illetve ellenoriztetni.
6.
Megbizott teljesitese soran folyamatosan koteles biztositani a 60/2003 . ESzCsM. rendeletben
foglalt, a kozponti iigyeletre vonatkoz6 targyi felteteleket, ideertve az orvosi es informatikai
eszk6z6ket, 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.13.) Korm. rendelet
eloirasainak (ill. a mindenkor hataJyos jogszabalyi eloirasoknak).
10.
Megbizott tevekenyseget az OMSZ-al k6z6s diszpecserszolgalat iranyitasaval vegzi.
11.
Megbizott koteles a Megbiz6kat a tudomasara jutasat kovetoen haladektalanul ertesiteni
minden olyan esemenyrol vagy koriilmenyrol, amely Megbizott szerzodesben foglalt
szolgaltatasainak, valamint kotelezettsegeinek megfelelo teljesiteset barrnilyen m6don kesleltetheti,
korlatozhatja, megnehezitheti, vagy megakadalyozhatja.
12.
Ha a Megbiz6k celszeri.itlen vagy szakszeri.itlen 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.
14.
Az iigyelet mi.ikodesere vonatkoz6 az OEP, a Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerv, a
Megbiz6k szamara sziikseges egeszsegiigyi es statisztikai adatokat biztosit6 dokumentaci6s rendszer
felepitese es mi.ikodtetese a Megbizott kotelezettsege.
Megbizasi dij

15 .
A szolgaltatasi dij teljes osszege 889.300 Ft/h6nap, melyet Megbiz6k lakossagaranyosan
fizetnek meg Megbizott reszere.
16.
A szolgaltatasi dijat Megbiz6k egyenlitik ki, havonta, targyh6t kovetoen, a Megbizott altai
kiallitott megfelelo szarnla kezhezvetelet koveto 15 napon beliili atutalassal.
17.
Megbiz6k kotelesek a Ptk. rendelkezesei szerinti kesedelmi kamat fizetesere, ha fizetesi
kotelezettsegiikkel kesedelembe esnek.
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18.
Ametmyiben a szolgaltatasi dij megfizetesevel barmelyik Megbiz6 30 napot meghalad6
kesedelembe esik, az Megbizott reszerol azonnali hatalyli, rendkiviili felmondasra ad lehetoseget.
A szerzodes hatalya, megsziinese, feleiOsseg

19.
Jelen szerzodest a felek hatarozatlan idore kotik, azzal a kikotessel, hogy annak idotartama a
preambulumban hivatkozott hat6sagi hatitrozat idobeli hatalyanal tovabb nem terjedhet.
20.
Megbizott koteles a szerzodes hatalya alatt jelen szerzodesben foglalt szolgaltatas
vonatkozasaban megfelelo felelossegbiztositast kotni es azt fenntartani.
Egyeb megallapodasok

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltak maradektalan
megval6sitasa erdekeben sziikseg szerint folyamatosan egyi.ittmukodnek.
22.
Szerzodo Felek az egymas erdekkorebe tartoz6 es tudomasukra jutott uzleti titkot kotelesek
megtartani, es a titoktartasi kotelezettseget kotelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal es
alvallalkaz6ikkal stb. is betartatni. Az uzleti titak megsertesebOl 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 kotelesek megorizni, fuggetlenUl att61, hagy az sz6ban vagy irasas
farmaban kerult a birtakukba.
24.
Amennyiben jelen szerzodes eltero rendelkezest nem tartalmaz, a felek kapcsalattartasra az
alabbi szemelyeket jelolik ki:
21.

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 torteno valtazas eseten a felek kotelesek
haladektalanul ertesiteni egymast azzal, hagy kUlon szerzodesm6dasitasra nines sziikseg.
26.
Szerzodo Felek rogzitik, hagy jelen megallapadas csak a felek egyezo akaratnyilvanitasaval,
irasban m6dasithat6.
27.
Felek megallapadnak abban, hagy amennyiben a teljesites saran megtett nyilatkazatb61 mas
nem kovetkezik, a jelen szerzodes Megbiz6i a szerzodessel kapcsalatas jagnyilatkazatak megtetelere
(kiveve penziigyi telj esitessel kapcsalatas nyilatkazatak) meghatalmazzak Csakvar Varas
Onkarmanyzatat.
28.
Jelen szerzodesben nem szabalyazatt kerdesekben az egeszsegiigyre vanatkaz6 jagszabalyak,
illetve a Ptk. rendelkezesei az iranyad6k.
Jelen megallapadast a Szerzodo Felek kepviseloi, elalvasas es kozos ertelmezes utan, mint akaratukkal
rnindenben megegyezot, 5 eredeti peldanybanj6vahagy6lag alairtak.
Megbizatt
Hatarido: azonnal
FelelOs: polgarmester

Megbiz6
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17: 15-kor Katonane dr. Venguszt Beatrix tavozott az iilesrol.

3. Tajekoztat6 a ket tiles kozott vegzett munkar61
Balogh Istvan polgarmester:
Nehany sz6ban tajekoztatmim a Kepviselo-testi.iletet a ket Ules kozott vegzett munkaval kapesolatban.
A Kozutkezelo felretajekoztatasa miatt a Kozutkezelo munkatarsai szemelyesen kijottek a Vasvari Pal
uteai bejar6kkal kapesolatos munkavegzest megtekinteni. K6sz6n6m alpolgarmester asszonynak,
jegyzo asszonynak, valamint a muszaki kolleganak, hogy a helyszinen voltak, es a fdreerteseket
letisztaztuk. Sajnos illetektelen szemelyek felretajekoztatasa rniatt tortent ez a problema, a helyzet
rendezodott.
A kisbolt elotti atereszt sikeriilt feltamunk, ki is tisztitottuk, a megtoldas folyamatban van. A mai Ules
anyaga lesz meg a vegelzar6khoz az anyagvasarlas, es az ezzel kapesolatos munkak elvegzese.
Amennyiben nines eszrevetel, a tajekoztat6mat elfogadasra javaslom.

)

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
43/2014.(V.28.) hatarozata
a ket tiles kozott vegzett munka elfogadasar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a polgarmester ket Ules kozott vegzett
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

4. Az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi kOitsegyetesenek vegrehajtasar61 sz616 5/2014. (V.5)
onkormanyzati rendelet modositasa
Az e!Oterjesztes es a rendelet tervezet ajegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Kerem a jegyzo asszonyt, hogy ismertesse a zarszamadasi rendeletiink m6dositasanak szi.iksegesseget
a Kepviselo-testiilettel.
T6th Janosne cimzetes fOjegyzo:
A zarszamadasi rendeletiink aprilisi elfogadasanai formai hiba tortent, erre a Kormanyhivatal
Torvenyessegi Foosztalya hivta fel a figyelmunket. Torvenyi kotelezettsegi.ink, hogy
vagyonkimutatast keszitsiink, mely a rendelet mellekletet kell, hogy kepezze. Ezt szi.ikseges most
p6tolni.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines eszrevetel, a rendelet tervezetet elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem
kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" neikiil a kovetkezo rendeletet alkotja:
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
6/2014. (V.30.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzat 2013. evi kOitsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 5/2014. (V.5.)
onkormanyzati rendelet m6dositasar61
A rendelet es melleklete ajegyzokonyv mellekletet kepezi.

5. Atfogo ertekeles az 6nkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekjoleti es gyermekvedelmi
feladatainak ellatasar61
Az e!Oterjesztes a beszamo/6 es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Nehany hettel ezelott iilesezett a gyermekj6leti szolgalat itt Bodmeron. A tanaeskozas nagy
egyetertesben tortent, ahol megallapitottuk, hogy a szolgalat a rabizott feladatokat es munkakat
gordiilekenyen es zokkenomentesen vegzi. Problemas gyerek nines, az a esalad is rendben van, akit
annak gondoltunk.
·)

Toth Janosne cimzetes fojegyzo:
Az atfog6 ertekelessel kapesolatos torvenyi kotelezettsegiinknek majus 31-ig kell eleget tenniink.
Minden evben foglalkozunk ezzel a temaval. Azt gondolom, hogy az erintettek reszletes tartalmu
beszamol6t keszitettek a Kepviselo-testiilet reszere. Ez az a teriilet, ahol a tavalyi evben Bodmeron
volt egy kis tennival6. Az ido igazolja, hogy a szolgalat munkatarsai j61 megoldottak a problemat. A
kollegakj6 szakmai felkesziiltseggel kezelik az eppen aktualis iigyeket.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines hozzasz6his, a 2013. evi gyermekj6leti es gyermekvedelmi atfog6 ertekelest
elfogadasra javaslom. Aki ezzel 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:

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
44/2014.(V.28.) hatarozata
a gyermekjoleti es gyermekvedelmi atfog6 ertekeles elfogadasar61
)

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi
igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. torveny 96 § (6) bekezdeseben foglaltjogkoreben eljarva
1. A gyermekj61eti es gyermekvedelmi feladatainak 2013. evi ellatasar61 sz616 atfog6
ertekelest megtargyalta es azt elfogadja.
2. Az ertekelest, annak elfogadasat kovetoen megkiildi a Fejer Megyei Kormanyhivatal
Szoeialis es Gyamhivatalanak
Hatarido: 2014.majus 31.
Felelos: jegyzo

6. Beriizemeltetett vizikozmiivek 2014., 2015., 2016., evi fejlesztese
Az eloteljesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv meltekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
A Fejerviz Zrt. levelben kereste meg onkormanyzatunkat a beriizemeltetett vizikozmuvek fejlesztesi es
rekonstrukei6s javaslataval. Az iizemelteto Fejerviz Zrt berleti dijat fizet a szennyvizre, mely osszeget az
onkormanyzat nero fordithatja masra, esak a rendszer fejlesztesere, valamint rekonstrukei6jara.
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dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto:
Ugy is donthet a testiiiet, hogy nem fordit ra semmit, de ez igy jogellenes Ienne.
Biro Denesne alpolgarmester:
A Fejerviz altai Ieadott osszegre az Mat ra kell szamolni, mert mi ezt nem tudjuk visszaigenyelni. Azt
javasiom, hogy csak annyit hatarozzunk meg, ami befoiyik a berleti dijb61. Tavaiy az Mat ra kellett fizetiink.
Balogh Istvan polgarmester:
Igen, csak a befoiyt brutt6 osszeg erejeig javasiom fejiesztesre forditani a berleti dijat. Aki ezzel egyet6It,
kerem kezfeiemelessei jeiezze.

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
45/2014.CV.28.) hatarozata
beriizemeltetett vizikozmiivek 2014., 2015., 2016., evi fejleszteserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a beriizemeltetett vizikozmi.ivek 20I4., 2015., 2016. evre
sz6I6, FEJERviz Zrt. altai eloteijesztett 1. szarnu melleklet szerinti rekonstrukci6s es fejiesztesi javasiatat
elfogadja azzai, hogy a befoiyt berleti dij brutt6 osszegeig biztosit fedezetet.
Felhatalmazza a poigarmestert a fejiesztesi megaliapodas alairasara.

45/2014. (V.28.) hatarozat 1. szamu melleklete
·~
• I.Jt' :>·l .' 1.-t:
... . , .

. . . ..

.

'-' < ~.._,,,~,,.,,.. ., .-:·n·~

,,., ~,. . ...:.:• . . . .A ......... \\o;l•H ~:

:!····· ·-:"''"·- ·
~-,~"', ~~..:~·. ::;;~'·~·;:;: ~:::}:~~-\.!~·

Feieios: poigarmester
Hatarido: azonnai
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7. Vasvari Pal utcaban csapadekviz elvezeto arkok atereszeihez vegfal epitese
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi.

Balogh Istvan polgarmester:
A Kepviselo-testUlet konl.bbi hatarozata alapjan a Vasvari Pal utcaban a esapadekviz elvezeto arkok es
kapubejar6k helyreallitasa van folyamatban. A SOSO Foldszer Kft-vel kotott megallapodasban nem
szerepelt a vegelzar6k epitese. Kerem a kepviselo-testUlet hozzajarulasat ahhoz, hogy az
onkormanyzat megvegye az ehhez szi.ikseges anyagot, es a kozeelu munkasokkal azt a munkat
elvegeztetni. A vegelzar6k epitese mindenkeppen szi.ikseges, hogy a bejar6n levo s6der ne hulljon le
az arokba.
dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto:
Javaslok egy keretosszeget meghatarozni a vegelzar6k fedezesere.

)

)

Szabo Sandorne Vasvari Pal u. 4. szam alatti lakos:
Eleg sok koromragassal ment ez az arokasas, ezt tudomasul kell venni. Hallottunk r6la, mi lakosok,
hogy lesz asas. Amikor elkezdte a vallalkoz6 a munkat, nekiallt itt, nekiallt ott, es nem tudtuk, hogy
mit esinal. Szerintem ide egy muszaki ember kellett volna, aki elore kijeloli a nyomvonalat, es
megmondja, hogy milyen szelessegben es melysegben kell kiasni. Nagypenteken delutan sz6 szerint
leragtam a kormomet, mert att61 feltem, hogy elottiink- a vizvezeteket talan nem, mert az melyebben
van - de a gazvezeteket elnyirja a gep, az biztos. Ez majdnem be is bizonyosodott, amikor mar
feltelefonaltam a polgarmester Umak, aki sajnos nem volt otthon, ugyanis a szomszed gazesonkja
felig kiallt az arokb61. Azt a valaszt kaptam a munkasokt61, hogy mit idegesitem en magam, majd ha a
gazvezeteket eltepi, akkor jon az akinek, kell es megesinalja. Ez a gazeso, az en hazam falat61 5
meterre sem volt. Ha atszakitja, akkor repiil a haz.
A kovetkezo problema az lesz, hogy a jarda bele fog esuszni az arokba, mert olyan kozel astak ki a
foldet, hogy a jarda a keritestol el fog indulni, mert lathat6an, ami eddig 3 em res volt, az most mar 5
em.
Utana kovetkezett a hidak elkeszitese. Tobb verzi6 felmeriilt. Soder lesz, beton lesz, bitumen lesz. Itt
megint az a problema, hogy gyakorlatilag ugy indultak neki, hogy s6deroztak, aztan a s6dert
kiszedtek, raktak 5 em betont, arra visszaraktak a s6dert, ami megindult az arokba. Ha ezt valaki, aki
hozzaert, a munkalatok elott megbeszeli, vagy az erintetteket meghivja es elmondja, hogy ezt
szeretnenk, ennek igy kene kinezni, kivalasztanank ami mindenkinek megfelel. Teljesen fejetlenUl
megy a munka Polgarmester Ur, ezt hozza kell tenni. Biztos vagyok benne, hogy a 4 em bitumen, amit
ratettek a betonra, azokat a gepeket, ami peldaul nalunk kijar az udvarr61 nem birja el. A kovetkezo
onkormanyzatnak lesz majd a dolga, hogy ujra megesinaltassa. Mindenki fog fat hozatni, vagy
egyebet, es nem birjak el az aut6t a hidak. Eleve ugy kellett volna nekiindulni a munkaknak, hogy
megbeszeljiik, akkor egyseges lenne a falukep. Ezt oszinten mondom. BeesUlendo dolog, hogy a
sikertelen palyazat ellenere nekiallt a falu vezetese ennek a munkanak. Tudjuk, hogy ezert a penzert
kinek tartozunk koszonettel, de ha egyszer mar ennyi penzt raaldozunk, akkor nezzi.ik meg jobban mit
esinalunk, hogy az ne esak masfel evig tartson.
Balogh Istvan polgarmester:
A hozzaerto szakembereknek egeszen mas a velemenye, mint egy olyan laikusnak, akinek vedonoi a
vegzettsege, es 0 allapit meg muszaki parametereket.
Szabo Sandorne Vasvari Pal u. 4. szam alatti lakos:
En laikus szemmel mondtam el a velemenyemet, nem allapitottam meg semmit. Ezt tudomasul kell
venni, es ezt nem egyedUl allapitottam meg, hanem az egesz falu hozta, esak nem mindenki mert
eljonni az Ulesre, esak en.
Balogh Istvan polgarmester:
Engedje meg, hogy megadjam a valaszt, vagyis felolvasnam a Kozlitkezelo megallapitasat a
munkakkal kapesolatban. ,Tajekoztatom a tisztelet Kepviselo-testUletet, hogy a esapadekviz elvezeto
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arok felujitasaval kapcsolatban a Kozutkezelo Nonprofit Zrt. Fejer Megyei Igazgat6saganak vezetoi, a
helyszint megtekintettek, a munkakat szakszerunek minositettek." A Kozutkezelo vezerigazgat6ja, a
Molnar Ur, valamint a csoportvezeto Hajnal Ur tette ezt a kijelentest, amit a vedono vegzettsegu Szab6
Sandome esetleges hozzasz6lasaval maskepp minosit.
J6 lenne, ha tudomasul venne a lakossag is azt, hogy az arok, es az atfoly6k tisztitasa, minden
ingatlantulajdonos kotelezettsege. A Vasvari Pal utcaban ennek a kotelessegnek azt kell mondanom
szinte egyetlen egy ingatlan tulajdonos sem tett eleget. Ezt a feladatot, ami az ingatlantulajdonos
feladata lett volna, Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete atvallalta, a lemondott
tiszteletdijab61 ezt a munkat elvegezteti a lakossag helyett. Hangzott itt el olyan kijelentes is, hogy a
polgarmester es a testiilet nagyon lojalis a lakossaggal szemben, azokat a feladatokat is elvegezteti,
amit a lakossagnak kellene, holott inkabb egy buntetest kellene kiszabni, es akkor megcsinalnak. Nem
tudom, hogy akkor most mit kellene tennunk, amikor egy szakember ezt leirja, es egy vedonoi
vegzettsegu mast allapit meg.

)

SzabO Sandorne Vasvari Pal u. 4. szam alatti lakos:
Szeretnem kikemi magarnnak, en nem vedonokent jottem ide, nyugdijas vagyok, es Bodmer lak6ja.
Vedonoi vegzettsegemet meg veletleniil se tegye ide Polgarmester Ur !! Ugy jottem, mint egy laikus
allampolgar !! Nem volt egy felmeres, es nem kertek ki a vdemenylinket, es ami azutan kovetkezik
munka, szeretnem ha ugy elvegeztetne, hogy az ne egy evre sz6ljon, hanem egy normalis idoszakot
birjon ki.
Balogh Istvan polgarmester:
Nem kertuk ki a velemenyet arr61 a munkar61, amit Onnek, mint ingatlantulajdonosnak el kellett volna
vegezni. Miert kellett volna velemenyt kemi, amikor ezt a munkat Onnek kellett volna elvegezni.
Eleget tett ennek a kotelezettsegenek? Kipucolta az arkot? Mukodott az atfoly6?
Szabo Sandorne Vasvari Pal u. 4. szam alatti lakos:
Egy kerdessel szeretnek erre valaszolni, semrni tobbel. Ha bejovlink a faluba, akkor a bal oldalt
mindenkinek kotelessege az arkot kitisztitani. Ugye? Akkor en megkerdezem, hogy a jobb oldalra nem
vonatkozik semrni? Mert ott is van atfoly6, es ott is van az utnak kozepe. Ha nekem innen az ut
kozepeig kotelessegem az arkomat az arfoly6mat biztositani, akkor kotelessege a jobb oldalnak is
ugyanazt tenni.

)

Balogh Istvan polgarmester:
Ez nem igy van. Ez egy arok, az pedig egy vizfolyas, melynek a kezeloje a M6ri Vizitarsulat volt. Ezt
a feladatot atvette az onkormanyzat, mert nem teljesitette a kezelo. Egyetlen lakost sem lehet erre
kotelezni, hogy belehajtsuk a vizfolyasba, es kaszalja le, ez muszakilag teljesen mas parameter. El kell
menni a szomszed telepiilesekre, Vertesboglarra, Szarra vagy Ujbarokra, minden ingatlantulajdonos
sajat koltsegen atfoly6t csinal, terkovez, bejaratot keszit, es nem az onkormanyzat csinalja meg a
kepviselok lemondott tiszteletdijab61. Nagyon fajdalmasan erintett ez a megjegyzes Panni neni!
SzabO Sandorne Vasvari Pal u. 4. szam alatti lakos:
Miert kell mindig az ember fejehez vagni azt, hogy a kepviselok tiszteletdijab61 vannak a bejar6k! Aki
abban a szekben iii, az nem igy valaszol!
En nem a Koztitkezelo kijelenteset vontam ketsegbe, nem tetszik erteni, azt vontam ketsegbe, hogy
idejottek az emberek, es ahogy nekialltak dolgozni.
Balogh Istvan polgarmester:
Miert akar Panni neni miiszaki dolgokba belesz6lni, mint egy laikus allampolgar? A miiszaki
felugyeletet en magam !atom el. Amikor nem nyert a pa!yazat, akkor a tesililet eldontotte, hogy nem
kell nekUnk ide senki, megcsinaljuk magunk.
Katona Laszlo kepviseiO:
Gondolom, a munkakat kovetoen lesz egy miiszaki atadas, kapunk egy minosegi bizonyitvanyt, amin
rajta lesz a hidak terhelhetosege. Meg kell hatarozni a lakossag fele, hogy ez hany tonnaig terhelheto.
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Szabo Sandorne Vasvari Pal u. 4. szam alatti lakos:
El kell mondanom, hogy amikor barmilyen munka volt a faluban, soha nem mondtam nemet, es
szivesen segitettem. Azt viszont elvarom, hogy amikor idejovok, nem szemelyeskedunk, hanem ugy
beszel velem, mint barmelyik allampolgarral.
Biro Denesne alpolgarmester:
A hidakkal kapcsolatban el kell, hogy mondjam, teny es val6, ugy indult, hogy s6derosak lesznek a
bejar6k, aztan lattuk, hogy nem j6, mert lefolyik a s6der. Akkor osszejottunk es elhataroztuk, hogy a
vegzar6kat megcsinaltatja az onkormanyzat. Amikor ez elkeszi.ilt, megint az a felvetes jott, hogy igy
nem j6, mert hogyan fog kinezi, az egyiknek ilyen lesz a bejarata, a masiknak olyan. Akkor vetodott
fel, hogy kerdezzi.ik meg a lakossagot, a bitumenes fedes koltsegeinek felet alljak-e, ha a masik felet az
onkormanyzat fizeti. Akkor abban maradtunk, hogy 4 cm-es bitumen kerul ra.
Klebert Janos Vasvari Pal utca 6. szam alatti lakos 18. 05-kor erkezett az iilesre.

)

Balogh Istvan polgarmester:
A miiszaki szakemberek altai eloirt beton megerositest a gyiiriik megkaptak, hogy a 10 tonnas jarmii
se szakadjon le. Ennyi. Azt, amit kifogasolt Panni neni, hogy a s6dert leteritettek, aztan osszehordtak,
ez a kivitelezo szuveren joga, onnek abba belesz6lasa nem lehet!
Visszaterve a napirendhez kerem a tisztelt kepviselo testi.ilet felhatalmazasat, hogy 200 ezer forintot
ki.ilonitsunk el a koltsegvetesunkben a Vasvari Pal utcai atereszek vegzar6inak kialakitasara. Aki ezzel
a javaslattal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
46/2014.(V.28.) hatarozata
a Vasvari Pal utcaban a csapadekviz elvezeto arok atereszeinek vegzarasarol

Bodmer Kozseg Kepviselo-testi.ilete a Vasvari Pal utcaban, a csapadekviz elvezeto arok atereszeinek
vegzarasat hatarozza el helyszini betonozassal. Felhatalmazza a polgarmestert a beton alapanyagokkavics es cement- megvasarlasara 200 ezer forint osszegben a 2014. evi koltsegvetes terhere.
Felkeri a polgarmestert, hogy a kozfoglalkoztatas kereteben a munkalatokat vegeztesse el.

)

Hatarido: 2014. szeptember 15.
Felelos: polgarmester

8. Vasvari Pal utcaban csapadekviz elvezeto arkokmil a behirok aszfaltozasa
Az e!Oterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Katona kepviselo ill reszerol meruit fel az a javaslat, hogy a bejar6k egysegesitese erdekeben celszerii,
es miiszakilag is elonyos lenne, ha ezeket a s6deros bejar6kat egy aszfaltreteggel bevonnank, azert
hogy a csapadekviz ne tudja ezeket a bejar6kat megkezdeni. Ez ugyben a testi.ilet mar egy egyezteto
megbeszelest tartott, a kivitelezo ceg szerint hozzavetolegesen kb 4.000,- ft bekerulesi koltseget
emlitett negyzetmeterenkent, amit azert nem teljesen fixen hataroznank meg, mert tobb helyrol
kerti.ink be arajanlatot. Ez a vallalkoz6i szerzOdestol teljesen fiiggetlen. Kepviselo ill
kezdemenyezesere kijelolti.ik, hogy mely kepviselo, mely lak6val beszel, es megkerdezi, hogy mi az
elkepzelese errol az aszfaltozasr61. Arr61 szi.ikseges most hatarozatot hoznunk, hogy amennyiben
ingatlantulajdonos az aszfaltozasi munkak bekerulesi koltsegeinek felet atvallalja, ugy az
onkormanyzat forrasokat keresve a masik 50 %-ot finanszirozza.
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Polgarmester felolvassa ajelenlewJknek a hatarozatijavaslatot.

Katona Laszlo kepviselo:
A feladatul kapott lak6kat megkerdeztem az aszfaltozasr61, akik koziil egy szemely esak az irasban
kapott tajekoztat6 utan tud a kerdesernre valaszolni.
Biro Denesne alpolgarmester:
A hatarozatban meg van nevezve a koltsegvetesi szamlaszam. Csekken vagy atutalassal fizessek be a
lak6k?
Balogh Istvan polgarmester:
Mindket formaban lehetseges, de ennek reszleteit a gazdasagi irodavezetovel iiles utan egyeztetjuk.
Arnennyiben nines mas hozzasz6las a hatarozati javaslatot elfogadasra javaslom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
.

)

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
47/2014. (V.28.) hatarozata
Vasvari Pal utcai bejarok egyseges kialakitasarol
Bodmer Kozseg Kepviselo-testlilete a Vasvari Pal utea paros oldalan az ingatlanok elott a bejar6k
egyseges kialakitasa erdekeben az alabbiakat hatarozza el:
A Kepviselo-testulet felajanlja az ingatlan tulajdonosainak, hogy 4 em vastagsagban hengerelt aszfalt
kop6reteg fedes brutt6 bekerulesi koltseget 50 %-ban magara vallalja, amennyiben az ingatlan
tulajdonosa a masik 50 %-ot az onkormanyzatnak befizeti 2014. jUnius 30-ig. A bekerulesi koltseg
rn2-ent brutt6 4.000,- Ft. A lakossagi hozzajarulasokat Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak 1173602015364469 szamu koltsegvetesi szamlajara kell befizetni. Hataridore torteno befizetesnek esak az a
fizetes rninosiil, ha a befizetett osszeg hataridore a szamlan j6vairasra kerul.
A bejar6k terulete minden esetben egyedi felmeres alapjan lesz meghatarozva.
Az az ingatlantulajdonos, aki nem veszi igenybe 2014. junius 30-ig a felajanlott lehetoseget, a
kesobbiekben teljes mertekben es sajat koltsegen esak ugyanilyen bejaratot alakithat ki.
Tajekoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlana elotti bejarat rendben tartasa a Bodmer
Kozseg
Onkormanyzata
Kepviselo-testiiletenek
a
telepiilesi
hulladekkal
kapesolatos
kozszolgaltatasr61, a kozteruletek rendjerol es a koztisztasagr61 sz616 2/2014. (11.28.) onkormanyzati
rendelete alapjan az ingatlantulajdonos feladata.
A Kepviselo-testulet felkeri a Hivatalt, hogy a bejar6k pontos meretet hatarozza meg, es e hatarozatat
a befizetesi tajekoztat6val egylitt rnielobb jutassa el az erintett ingatlan tulajdonosokhoz.

Hatarido: 2014. junius 30.
FeleiOs: polgarmester

9. Vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
A Fejerviz Zrt. onkormanyzatunkat levelben kereste meg a vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas,
beszedesere keszitett javaslataval. A nem lakossagi bekotoknek meghataroztak egy dijat, arnit a
szolgaltat6 szed be es atutal a rni szamlankra. Arnit most el kell fogadnunk, az egy keret megallapodas,
nines benne osszeg, ez majd a konkret fejlesztesi igenynel fogjelentkezni.
Arnennyiben nines eszrevetel, a hatarozati javaslatot szavazasra boesatom.
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A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" netkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
48/2014. (V.28.) hatarozata
vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.ilete a vizikozmu 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 celu iv6viz- es
csatomahasznalat szolgaltatasi keretenek vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal torteno biztositasara, a
2011. evi CCIX torveny, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormanyrendelet alapjan letrejovo szerzodesek
megkotesere vonatkoz6an
a Bodmer Kozseg Onkormanyzata, cime: 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. a tovabbiakban mint
Jogosult, valamint
a FEJERViZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatomamu Zartkoruen Mukodo
Reszvenytarsasag, 8001 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15.
a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 kozott.
Az Jogosult onkormanyzatok a kozmuves vizellatas, valamint a kozmi.ives szennyvizelvezetes es
tisztitas fejlesztesenek, bOvitesenek finanszirozasa erdekeben vizikozmi.i-fejlesztesi
hozzajarulast szednek.
A vizikozmi.i-fejlesztesi hozzajarulas merteke a vizmu jelen berleti-i.izemeltetesi szerzodessel erintett
mi.ikodesi teri.ileten egyseges.
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.
Szolgaltat6 - mint az ellatasert felelos megbizottja - a vizikozmi.i-fejlesztesi hozzajarulast az
onkormanyzat (az ellatasert felelos) javara szedi be, es az igy beszedett osszeget - az
i.izemeltetesi szerzodesben meghatarozottak szerinti elszamolast kovetoen - az ellatasert
felelos reszere legalabb evente atadja. Ha az iizemeltetesi szerzodes megszi.inik, a
vizik6zmi.i-szolgaltat6 az ellatasert felelossel a beszedett, de vizikozmi.i-fejlesztesre fel nem
hasznalt vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas osszegevel elszamol, es azt reszere atadja.
Az onkormanyzatok a beszedett vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast vizikozmi.i fejlesztesre torteno
felhasznalas celjab61 elki.il6nitetten tartjak nyilvan es a Szolgaltat6val egyeztetve elsosorban
a fomi.ivek fejlesztesere hasznaljak fel.
A vizikozmi.i-fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon telepi.iles vizikozmi.i-fejlesztesi feladataival
osszefuggesben hasznalhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel erintett felhasznalasi
hely talalhat6.
Tobb onkormanyzatot erinto fejlesztes eseten a vizikozmi.i beruhazasok kivitelezeset megelozoen,
azok megval6sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az onkormanyzatok ki.ilon
megallapodast kotnek, es a beruhazasok megval6sitasa erdekeben az elki.ilonitetten tartott
vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulasb61 szarmaz6 osszeget rendelkezesre bocsatjak a
beruhazas gesztoranak.
A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas megfizetese elOfeltetele a hal6zatra torteno bekapcsolasnak,
illetve a fogyasztasi tobblet keret biztositasanak. A hal6zatra torteno csatlakozas a
Szolgaltat6nak fizetendo, ki.ilon dij elleneben tortenik meg. A hal6zatra val6 csatlakozas utan
az iv6viz es csatomaszolgaltatasert a Szolgaltat6 reszere ki.ilon dijat kell fizetni.
9.
A vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas beszedesenek szabalyai:
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

)

9.7.

Az onkormanyzatok megbfzzak a Szolgaltat6t, bogy helyettuk es kepviseletukben eljarva a
vfzikozmu-fejlesztesi bozzajarulasi szerzodest - uj bekotes, bovftes, valamint a szolgaltatas
minosegenek emelese eseten- a felhaszn316val megkosse.
A vizikozmu - fejlesztesi hozzajarulas osszegenek beszedeset es a szamla kiallitasat a
Jogosult vegzi.
A vfzikozmu-fejlesztesi bozzajarulasr61 sz616 szamla kiallftasahoz, a Szolgaltat6 a
felhasznal6 altai is alafrt vfzikozmu-fejlesztesi bozzajarulasi szerzodest legkesobb annak
beerkezeset koveto 2. munkanapon bellil elektronikusan es postai uton megklildi a
hozzajarulassal erintett onkormanyzat reszere.
A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal erintett onkormanyzat - a hozzajarulas jogszabaly
szerinti nyilvantartasahoz - a hozzajarulas bankszamlajara torteno beerkezeset koveto 5
munkanapon bellil tajekoztatja a Szolgaltat6t elektronikus uton, (fejervizzrt@fejerviz.bu) a
felbasznal6 altai torteno befizetesrol (felhasznal6 adatai, befizetett osszeg, befizetes
idopontja).
A vizikozmu-fejlesztesi bozzajarulas osszege az onkormanyzatot illeti
A Szolgaltat6 az altala, az onkormanyzat neveben megkotott vizikozmu-fejlesztesi
bozzajarulasi szerzodesbe rogziti, bogy a felbasznal6 adatainak, valamint a megvaltott
szolgaltatasi keret jogszabaly szerinti nyilvantartasat a Szolgaltat6 kezeli.
A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas kivetesevel kapcsolatos iratokat a vizmu orzi, azok
selejtezeset megelozoen Szolgaltat6 egyeztetni koteles a vizikozmu-fejlesztesi
bozzajarulassal erintett onkormanyzattal.

Ezen megallapodas az ervenyben leva Uzemeltetesi Szerzodessel egylitt ervenyes .
....... .............. , 20 .......................... .

Szolgaltat6

Jogosult"

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

Balogh Robert kepviselo 18:20-kor tavozott az ii.lesrol.

)

10. Aktualis iigyek
10/1. Vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol
Balogh Istvan polgarmester:
Az aktualis iigyek temait a Kormanybivatal torvenyessegi foosztalya eszrevetelere tuztuk napirendre,
ezert kerem a jegyzot, bogy tajekoztassa a kepviselo-testliletet.
T6th Janosne cimzetes fOjegyzo:
A testlilet minden tagjanak 2014. januar 31-ig vagyonnyilatkozatot kell benylijtania jogszabaly
alapjan. Bodmeron bataridoben megerkezett minden vagyonnyilatkozat, errol tajekoztatott minket a
nyilvantartasert felelos Bizottsag, azonban ezt batarozatba szlikseges foglalni.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines eszrevetel a batarozati javaslatot szavazasra bocsatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
49/2014. (V. 28.) hatarozata
vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseg teljesiteserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az 0 gyrendi Bizottsag elnokenek azon
tajekoztatasat, hogy a kepviselo-testiilet valamennyi tagja a vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegenek
hataridoben eleget tett, tudomasul veszi.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

10/2. Szippantott szennyvizszallitas koltsegelszamolasar61
T6th Janosne cimzetes fojegyzo:
A vizgazdalkodasr61 sz616 jogszabaly kimondja, hogy a szippantott szennyviz osszegyi.\jteset es
szallitasat vegzo szolgaltat6 koteles tevekenysegerol beszamol6t kesziteni, es azt a vele szerzodott
onkormanyzatnak benylijtani minden ev mareius 31-ig. Erre a kotelezettsegiinkre szinten a
Kormanyhivatal hivta fel a figyelmiinket. Bodmer Kozseg Onkormanyzata a szolgaltat6val mareius 1.
napjat61 kotott szerzodest, ezert ezen kotelezettsegiinknek szolgaltat6 hianyaban nem tudtunk eleget
tenni.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines eszrevetel a hatarozati javaslatot szavazasra boesatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
50/2014.(V. 28.) hatarozata
nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijteset vegzo kozszolgaltat6
koltsegelszamolasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII.
t6rveny 44/H §. (1) bekezdesebe eloirt k6ltsegelszamolas keszitesi es 6nkormanyzat reszere t6rteno
benylijtasi k6telezettseget megismerte.
Tekintettel arra, hogy k6zszolgaltatasi szerzodes megk6tesere esak 2014. mareius 1-jevel keriilt sor, a
k6telezettseg te1jesitesere nem lat lehetoseget.
Hatarido: azonnal
Felelos: jegyzo

10/3. A kozbeszerzesi tervrol
T6th Janosne cimzetes fOjegyzo:
Szinten jogszabalyi eloiras, hogy k6zbeszerzesi tervet kell minden 6nkormanyzatnak elfogadnia.
Bodmer k6ltsegvetese nem tartalmaz olyan beruhazast, fejlesztest, mely k6zbeszerzes-k6teles lenne.
Errol a tenyrol kell most hatarozatot hoznunk.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines eszrevetel a hatarozati javaslatot szavazasra boesatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
51/2014.(V. 28.) hatarozata
a 2014. evi kozbeszerzesi tervrol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatimak KepviselO-testiilete, a 2014. evi koltsegveteset figyelembe veve
kozbeszerzest nem tervez.
Hatarido: azonnal
FeleiOs: polgarmester

Balogh Istvan polgarmester:
Az aktualis iigyek tovabbi targyalasara zart Ulest javaslok elrendelni, szemelyes erintettsegemre val6
tekintettel. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testtilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelktil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testtiletenek
52/2014.(V. 28.) hatarozata
zart tiles elrendeleserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a polgarmester szemelyes erintettsegere val6
tekintettel, az aktualis iigyek tovabbi napirendjeinek targyalasara zart Ulest rendel el.
Hatarido: azonnal
FeleiOs: polgarmester

A nyilvanos tilest kovetoen kertil sor a zart tiles megtartasara. Tobb bejelentes, eszrevetel a
kepviseiOk reszerol nem erkezett. A Polgarmester megkoszonte a resztvevok megjeleneset, es a
nyilvanos tilest 18:45-kor bezarta.
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pat u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu
www. bodmer.hu

MEGHIVO
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
2014. majus 28-an (szerda) 15.30 6rakor

soron kovetkezo nyilvanos Ulest tart, melyre ezliton
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghfvom.
.

)

Az iiles helye: Faluhaza nagyterme, Bodmer, Vasvari P. u. 58.
Napirend:
1. Tajekoztat6 a ket Ules kozott vegzett munkar61
El6terjeszt6: polgarmester

2. Az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 5/2014. (V.5)
onkormanyzati rendelet m6dosftasa
El6tecjeszt6: polgarmester

3. Atfog6 ertekeles az bnkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekj6leti es gyermekvedelmi
feladatainak ellatasar61
El6terjeszt6: jegyz6

4. Beriizemeltetett vfzikozmuvek 2014. evi beruhazasi javaslata
El6terjeszt6: polgarmester

5. Falugondnoki busz fenntartasaval kapcsolatos koltsegek
El6terjeszt6: polgarmester

6. Vasvari Pat utcaban csapadekvfz elvezeto arkok atereszeihez vegfal epftese
El6te1jeszt6: polgarmester

7. Vasvari Pal utcaban csapadekvfz elvezeto arkoknal a bejar6k aszfaltozasa
El6terjeszt6: polgarmester

8. Vfzikozmu fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa
El6tecjeszt6: polgarmester

9. Orvosi ugyelet ellatasi korzetek meghatarozasa
El6tecjeszt6: polgarmester

10. Aktualis ugyek
vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol
szippantott szennyvfzszallftas koltsegelszamolasar61
kozbeszerzesi tervrol
A napirend fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamitok!

Bodmer, 2014. majus 23.
Balogh Istvan sk.
polgarmester

JELENLETI

IV

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
2014. majus 28-an 15.30-kor
megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

Szavazati joggal meghivottak:
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Biro Denesne

alpolgarmester

3.)

Balogh Robert
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Keresztes Krisztian kepvisel6
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4.)
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5.)

Katonane dr. Venguszt Beatrix Csakvar Varas polgarmestere ...........
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6.)
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8.)
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek
2. napirendi pontjahoz
Napirend:

Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616
5/2014. (V.S.) rendelet m6dositasa

Elffterjesztff:
Elffterjesztest keszitette:

Balogh Is twin polgarmester
Sorosmi Mohdcsi Krisztina gazdalkodasi irodavezet6

)

Tisztelt Kepviselo- testiilet!
A Kormanyhivatal torvenyessegi fOosztalya felhivta figyelmiinket, hogy Bodmer Kozseg
Onkormanyzatanak Kepviselo-testiiletenek 5/2014. (V.5.) rendelete az onkormanyzat 2013. evi
koltsegvetesenek vegrehajtasar61 nem tartalmazza a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616
2011. evi CLXXXIX evi torveny 110.§ (2) bekezdeseben eloirtak alapjan az Onkormanyzat
vagyonkimutatasat.
bnkormanyzatunk az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi cxcv. torveny 91. § (2) bekezdeseben
eloirtak alapjan a zarszamadasi rendelettervezet eloterjesztesenek 1. melleleteben mutatta be a
Kepviselo-testiilet reszere a vagyonkimutatast.
A jogszabalynak val6 megfeleles erdekeben sziikseges m6dositani ezen rendeletet es abba beepiteni
az onkormanyzatunk vagyonkimutatasat.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiilet, hogy a rendelet-tervezetet m6dositast fogadja el.

Bodmer, 2014. majus 20.

Balogh Istvan sk.
polgarmester

TERVEZET

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
/2014. (V. .) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 sz616 5/2014. (V.S.)
onkormanyzati rendelet m6dositasar61

1.§ Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak 5/2014 (V.5) onkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban:

Or) 3.§-a helyebe a kovetkezo 3.§ keriil,
, A 3.§ Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX evi torveny 110.§ (2)
bekezdeseben eloirtak alapjan az Onkormanyzat vagyonkimutatasat e rendelet 5. 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.

Balogh Istvan
polgarmester

Zaradek:
Kihirdetve: Bodmer, 2014. majus

'

)

T6th Janosne
cimzetes foj egyzo

-en

T6th Janosne
cimzetes fojegyzo

1. melleklet

5/2014 (V.5) i:inkom1anyzati rendelet 5.melleklet

V agyonkimutatas
2013.

ezer forintban

ev

Megnevezcs

EIOzii cvi

ESZKOZOK
A) BEFEKTETETT ESZKOZOK

I. lmmateririlis javak

T:\rgycvi

190 275

193 474

175 731

186 628

2 537

3 381

2 537

3 381

114 529
Ill 386

124 621
121 728

I. I. Forgalomkeptelen immate1ialis javak

1.2. Korlatozottan forgalomkepes immate1ialis javak
1.3. Forgalomkepes immaterial is javak

II. Trirgyi eszkozok
I. lngatlanok es a kapcso/6116 vagyoni ertekfijogok
I. I. Forgalomkeptelen ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekil jogok

71 228

81 570

1.1.1. Helyi k6zutak

44 896

55 238

1.1.2. F6ldteiiiletek

II 318

II 318

1.1.3. K6ztemet6k

)

1.1.4. Egyeb az 6nk01manyzat altai forgalomkeptelennek min6sitett ingatlanok es a kapcsol6d6
vagyoniertekiljogok

15 014

I5 014

1.2. Korlatozottan forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1teku jogok

38 209

38 209

366

366

37 843

37 843

I 949

1949

1421

1421

1.2.1. F6ldteiiiletek
1.2.2. Milemlek ingatlanok
1.2.3. Egyeb az 6nkonnanyzat altai korlatozottan forgalomkepesnek min6sitett ingatlanok es a
kapcsol6d6 vagyoni ertekil jogok (lakasok, telkek, spOitceJu ingatlanok, letesitmenyek)
I.3. Forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekil jogok
I.3 .I. Lakasok

1.3.2 Teikek, f<ildteiiiletek
I.3 .3. Egyeb az 6nk01manyzat altai forgalomkepesnek min6sitett ingatlanok es a kapcsol6d6
vagyoniertekiljogok
2. Gepek, berendezesek es felszerelesek

528

528

2893

2893

2 893

2 893

844

0

844

0

2. I. Forgalomkeptelen gepek, berendezesek es felszerelesek
2.2. Korlatozottan forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek
2.3. Forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek
3. Jannilvek
3. I. Korlatozottan forgaiomkepes jannilvek
3 .2. Forgalomkepes jannilvek
4. Tenyesziillatok (forgalomkepes)
5. Bemhiizasok, felujitasok
5.1. Forgalomkeptelen eszkiiz letesitesere iriinyul6 bemhazasok, felujitasok
5 .2. Korlatozottan forgaiomkepes eszk6z letesitesere iriinyul6 bemhazasok, feluj .
5.3. Forgalomkepes eszkiiz letesitesere iriinyul6 bemhazasok, felujitasok
6. Bemhazasra adott el6legek
6.1. Forgalomkeptelen targyi eszk6z6k letesitesere iranyul6 bemhazasra ad. El6legek
6.2. Koriiitozottan forgalomkepes tiirgyi eszk6z Ietes. iriinyui6 bemh. adott ei6Iegek
6.3. Forgaiomkepes targyi eszk6z Ietesitesere iriinyui6 bemhazasra adott ei6Iegek
7. Allami keszietek, ta1taiekok
7. I. Forgaiomkepteien allami keszietek, tartaiekok
7.2. Koriiitozottan forgaiomkepes allami keszietek, tmtaiekok
7.3. Forgaiomkepes allami keszletek, tartaiekok

1/2

1. melleklet

5/2014 (V.5) 6nkom1anyzati rendelet 5.melleklet

I /1. Befektetett penziigyi eszkozok
I. Egyeb tmt6s reszesedes

V agyonkimutatas
2013. ev

I 099

P.iP.-16~,

I 020

I 020

79

40

57 566

57 566

57 566

57 566

14 544

6 846

1.1. Korlatozottan forgalomkepes egyeb ta1t6s reszesedes
1.2. Forgalomkepes egyeb tmt6s reszesedes
2. Tmt6s hitelviszonyt megtestesit6 e1tekpapir (forgalomb~pes)
3. Tmt6san adott k61cs6n (forgalomkepes)
4. Hosszti lejaratu bankbetetek (forgalomkepes)
5. Egyeb hosszu lejarat6 k6vetelesek (forgalomkepes)
6. Befektetett penziigyi eszk6z6k e1tekhelyesbitese (forgalomkepes)

IV. Dzemeltetesre, kez. litadott, koncesszioba adott, vagyonk. vett eszk.
!V.I . Uzemeltetesre, kezezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett
forgalomkeptelen eszk6z6k
IV.2. Dzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett korlatozottan
forgalomkepes eszk6z6k
IV.3. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett forgalomkepes
eszk6z6k
B) FORGOESZKOZOK

I. Keszletek (forgalomkt!pes)
II. Kovetelesek (forgalomkepes)
III. Ertt'kpapirok

787

1 219

8 000

2 000

I. Egyeb reszesedes ( forgalomkepes)
2. Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesitii ertekpapirok (forgalomkepes)

8 000

2 000

IV. Penzeszkozok (forgalomkt!pes)

5 541

3 465

216

162

V. Egyeb aktiv penziigyi elsz£imol£isok (forgalomkt!pes)

FORRASOK

534

964

F)KOTELEZETTSEGEK

534

964

531

956

3

8

13 155

13 485

13 155

13 485

I. Hosszu lejliratu kotelezettsegek (forgalomkt!pes)
II. Riivid lejliratu kotelezettsegek (forgalomkt!pes)
Ill. Egyeb passziv penziigyi elsz£imol£isok (forgalomkt!pes)

KONYVVITELI MERLEGEN KIVULI TETELEK
KONYVVITELI MERLEGEN KiVULI ESZKOZOK
"0"-ra Ieirt, de hasznalatban levii eszk6z6k aiiomtmya

Reszedesek nevesitve 2013.december 31.
Megnevezes
Fejer Megyei Onkormanyzatok Temezkezesi Kft.
Fejerviz Zrt.
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ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek

3. napirendi pontjahoz

Atrogo ertekeles az 6nkormanyzat 2013. evben vegzett gyermekjoleti es
gyermekvedelmi feladatainak ellatasar61

Napirend:

EIOterjeszto:
EIOterjesztest keszftette:

jegyz6
Krafcsikne Voltner Andrea

Tisztelt Kepviselo-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 ertekelest keszltenek 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 onkormimyzat alta! keszitendo atfog6 ertekeles tartalmi kovetelmenyei
I. A telepiiles demografiai mutat6i, kiilonos tekintettel a 0-18 eves korosztaly adataira.
2. Az onkormanyzat alta! nyujtott penzbeli, termeszetbeni ellatasok biztositasa:
- a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesiilOk szama, a rendkiviili
gyermekvedelmi tamogatasban reszesiiltek szama, kerelmezokre vonatkoz6
altalanosithat6 adatok, elutasitasok szama, fobb okai, onkormanyzatot terhelo kiadas
nagysaga,
- egyeb, a Gyvt.-ben nem szabalyozott penzbeli vagy termeszetbeni juttatasokra
vonatkoz6 adatok,
- gyermeketkeztetes megoldasanak m6djai, kedvezmenyben reszesiilokre vonatkoz6
statisztikai adatok.
3. Az onkormanyzat alta! biztositott szemelyes gondoskodast nyujt6 ellatasok bemutatasa:
- gyermekj6leti szolgaltatas biztositasanak m6dja, miikodesenek tapasztalata
(alapellatasban reszesiilok szama, gyermekek veszelyeztetettsegenek okai,
valsaghelyzetben leva varand6s anyak gondozasa, csalildjab6l kiemelt gyermek
sziileinek gondozasa, jelzorendszer tagjaival val6 egyiittmiikodes tapasztalatai),
- gyermekek napkozbeni ellatasanak, gyermekek atmeneti gondozasanak biztositasa,
ezen ellatasok igenybevetele, s az ezzel osszefiiggo tapasztalatok.
4. A feliigyeleti szervek alta! gyamhat6sagi, gyermekvedelmi teriileten vegzett szakmai
ellenorzesek tapasztalatainak, tovabba a gyermekj6leti es gyermekvedelmi szolgaltat6
tevekenyseget vegzok ellenorzesenek alkalmaval tett megallapitasok bemutatasa.

5. Jovore vonatkoz6 javaslatok, celok meghatarozasa a Gyvt. e!Oirasai alapjan (milyen
ellatasokra es intezmenyekre lenne sziikseg a problemak hatekonyabb kezelese erdekeben,
gyermekvedelmi prevenci6s elkepzelesek).
6. A biinmegelozesi program jobb pontjainak bemutatasa (amennyiben a telepiilesen kesziilt
ilyen program), valamint a gyermekkon{ es a fiatalkoru biinelkovetok szamanak az altaluk
elkovetett biincselekmenyek szamanak, a biinelkovetes okainak bemutatasa.

7. A telepii!esi onkormanyzat es a civil szervezetek kozotti egyiittmiikodes kereteben milyen
feladatok, szolgaltatasok ellatasaban vesznek reszt civil szervezetek (alapellatas, szakellatas,
szabadidos programok, drag prevenci6 stb.).
Az ertekeles az onkormanyzati hivatal, a v ertesboglar Altalanos Muvelodesi Kozpont Nemet
Nemzetisegi Ovoda, a V ertesboglari Nyelvoktat6 Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola adatai es a
Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat beszamol6ja alapjan kesziilt. (Ut6bbit az atfog6 ertekeles
melleklete tartalmazza.)

Hatarozati javaslat

)

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi
igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI. torveny 96. §. (6) bekezdeseben foglalt jogkoreben eljarva
1. A gyermekj6leti 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.
Felelos:
jegyzo

ATFOG6 ERTEKELES
Bodmer Kozseg Onkormanyzata
gyermekj6Ieti es gyermekvedelmi feladatai ellatasar61
2013.

Q

A
gyermekek vedelme a gyermek csaladban torteno nevelkedesenek elosegitesere,
veszelyeztetettsegenek megelozesere es megsziintetesere, valarnint a sziiloi vagy mas hozzatartoz6i
gondoskodasb61 kikeriilo gyermek helyettesito vedelmenek biztositasara iranyul6 tevekenyseg. A
gyermekek vedelmet penzbeli, termeszetbeni es szemelyes gondoskodast nyU.jt6 gyermekj6leti alap- es
szakellatasok, valarnint hat6sagi intezkedesek biztositjak.
A telepiilesi onkormanyzat feladata a gyermekek vedelme helyi ellat6 rendszerenek kiepitese es
mukodtetese, a teriileten lak6 gyermekek ellatasanak megszervezese, a torvenyben foglaltak szerint a
rendszeres gyermekvedelrni kedvezmeny, a rendkiviili gyermekvedelrni tamogatas, a szemelyes
gondoskodast nyU.jt6 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 demognifiai mutat6i
Bodmer Kozseg lakosainak szama a nyilvantartott adatok alapjan 2013. december 31-en 255 fo volt,
ebbOl a 18 even aluliak szama osszesen 39 fo, amely az osszlakossag 15,29 %-a.
A 0-18 eves korosztalyt tovabbi korcsoportokra bontva a bOlcsodes koruak (0-3) szama 10 fO, az
6vodas koruak (4-6) szama 7 fo es a 6 ev feletti gyermekek (7 -18) szama 22 f6 volt. A bodmeri
gyerrnekek reszere a verlesbogl{ui 6vouabau, valaruiul az allalauos iskolaban napkozis foglalkoztatas

kereteben biztositott a gyetmekek eletkoranak megfelelo nappali fe!Ugyelet, gondozas, neveles es
etkeztetes.
A napkozi otthonos 6vodaba 8 kisgyermek jart, az V ertesboglari Nyelvoktat6 Nemet Nernzetisegi
Altalanos Iskola als6 tagozatos tanul6inak szama 42 fo, a felso tagozatos tanul6inak szama pedig 40
fO, osszesen 82 fo volt, ebbol 7 fo als6 tagozatos es 4 felso tagozatos tanul6 volt bodmeri.
A bodmeri onkormanyzat a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasr61 sz616 1997. evi XXXI.
torvenyben (a tovabbiakban Gyvt.) eloirt feladatainak ellatasat a gyermekvedelem helyi
szabalyozasar61 sz616 5/2012 (IV. 1.) onkormanyzati rendeleteben (a tovabbiakban Gyvr.) foglaltak
szerint 2013-ben az alabbiak szerint biztositotta:
Penzbeli es termeszetbeni elhitasok:

•

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

•

Rendkivlili gyermekvedelmi tamogatas,

Szemelyes gondoskodast nyujt6 gyermekj61eti alapellatasok:

.

)

•

gyermekj6leti szolga!tat<'ts,

•

gyermekek napkozbeni ellatasa es

•

gyermekek atmeneti gondozasa
2. Penzbeli es termeszetbeni ellatasok

Az onkormanyzat a Gyvt. es a Gyer. szerint egyreszt koteles, masreszt jogosult a gyermekeknek
penzbeli es termeszetbeni ellatast nyU.jtani. Az ellatasok megallapitasa es megszlintetese 2013-ban a
jegyzo es a polgarmester, mint gyamhat6sag hataskorebe tartozott.
2013-ban az onkormanyzati hivatal 210.000,- forintot utalt ki a bodmeri gyermekek reszere penzbeli
es termeszetbeni tamogatasok cimen. mely az onkormanyzat koltsegveteset terhelte.

Rendszeres gyermekvidelmi kedvezminy
A jegyzo hataskorebe tartoz6 rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyre val6 jogosultsag
megallapitasanak celja annak 1 ev idotartarnra torteno igazolasa, hogy a gyermek szocia!is helyzete
alapjan jogosult a Gyvt.-ben, illetve a kU!on jogszabalyokban meghatarozott egyeb kedvezmenyek
igenybevetelere.

)

2013-ban 4 gyermek reszesU!t a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny kereteben evi ket
alkalommal 5.800,- forint ertekU Erzsebet utalvany juttatasban, osszesen 46.400,- forint osszegben,
melyet teljes mertekben a kozponti koltsegvetes biztositott.

Rendkiviili gyermekvidelmi tamogatas
A rendkivlili gyermekvedelmi tamogatas megallapitasa 2013-ban a Gyvr. alapjan a Polgarmester
hataskorebe tartozott. Megallapitasara elsosorban akkor kerult sor, ha a gyermeket gondoz6 csalad
idoszakosan letfenntartasi gondokkal kUzdott, vagy letfenntartast vesze!yezteto rendkivlili
e!ethelyzetbe kerult.

Bodmer kozsegben rendkivlili gyermekvedelmi tamogatast jovedelmi helyzetre tekintet nelkUl
karacsonyi tamogatas cimen allapitott meg a kepviselo-testU!et.
2013-ban rendkivlili gyermekvedelmi tamogatasra az onkormanyzat osszesen 210.000,- forintot
forditott, igy 42 gyermek csaladjanak atlagosan 5.000- forint kerult kifizetesre.

6vodaztatasi tamogatas
Bodmer kozsegben 6vodaztatasi tamogatas 2013. evben nem kerult megallapitasra.

Tr!ritesi dijkedvezmeny
A gyermekek etkezteteset a vertesboglari 6vodaban mukodo konyha biztositja. A gyermekek
napkozbeni ellatasa kereteben biztositott etkezest a telepi.ilesen 616 gyermekek kozi.il az elmult
esztendoben 3 gyermek vette igenybe. Osszesen 3 fo reszesi.ilt 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 reszesulo gyermek utan az intezmenyi teritesi dij
100 %-at,

• a fenti felsorolas ala nem tartoz6, rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesU16
gyermek es tanul6 utan az intezmenyi teritesi dij 50 %-at, valamint

•

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

3. Szemelyes gondoskodast nyujt6 gyermekj6Ieti alapellatasok
GyermekjOliti szolgaltatas
A gyermekj6leti szolgaltatas olyan, a gyermek erdekeit vedo specialis szemelyes szocialis szolgaltatas,
amely a szocialis munka m6dszereinek es eszkozeinek felhasznalasaval szolgalja a gyermek testi es
lelki egeszsegenek, csaladban torteno nevelkedesenek elosegiteset, a gyermek veszelyeztetettsegenek
megelozeset, a kialakult veszelyeztetettseg megsziinteteset, illetve a csaladjab61 kiemelt gyermek
visszahelyezeset.

E feladatok ellatasara onkormanyzatunk 2000-tol a Csakvari Gondozasi Kozpont es Idosek Otthona
6nall6 szakmai egysegekent Csaladsegito es Gyermekj6Ieti Szolgalatot (a tovabbiakban: szolgalat)
mukodtet, amely az aktualis onkormanyzati tarsulas kereteben a csaladsegit6- es gyermekj61eti
szolgaltatast biztositja a tarsulasban reszt vevo telepi.ileseken, 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 egy gyermeket alapellatasban gondoztak, eseti gondozasban 5 gyermek reszesult,
informaci6 nylijtasra, tanacsadasra 11 esetben volt sziikseg, 5 csaladlatogatast vegeztek. V edelembe
vetelre nem kerult sor. 2013. evi feladataik ellatasat, valamint az eszlel6- es jelzorendszer reszletes
ismerteteset es ertekeleset 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,
teljesitmenyzavaraival 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 ved6n6k, a rendorseg, a Rendeszeti Kerekasztal es az onkormanyzat. A
jelzorendszer celja, hogy osszegy(\jtse azokat ajelzeseket, amelyek intezkedest igenyet vetik fel. 2013ban 4 jelzes erkezett ajelzorendszeren keresztul.

Bodmeron a szolgalat 2014. marcius 11-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 616 gyermekek eletkoranak megfelelo nappali
felugyeletet, gondozasat, neveleset, foglalkoztatasat es etkezteteset kell megszervezni azon gyermekek
szamara, akiknek sziilei, neveloi, gondoz6i munkavegzesuk, betegsegiik vagy egyeb ok miatt
napkozbeni ellatasukr61 nem tudnak gondoskodni.

A bodmeri gyermekek reszere a vertesboglari 6vodaban, valamint az altalanos iskolaban napkozis
foglalkoztatas kereteben biztositott a gyem1ekek eletkoranak megfelelo nappali feliigyelet, gondozas,
neveles es etkeztetes.
A gyennekek napkozbeni ellatasat biztosit6 intezmenyekben az alapellatasok keretebe tartoz6
szolgaltatasok koziil csak az etkeztetesert allapithat6 meg teritesi dij (a bolcsode 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 oktatasban reszt vevo es rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesiilo
gyermek utan 100 %, a fenti felsorolas ala nem tartoz6, rendszeres gyeimekvedelmi kedvezmenyben
reszesiilo gyermek es tanul6 utan 50 %, valamint a harom vagy tobbgyermekes csaladnal
gyermekenkent es a tart6san beteg vagy fogyatekos gyermek, tanul6 utan pedig 50 %-os
etkezesteritesi kedvezmenyt biztositott. Ezen . feliil, pedig az elozoekben mar ismertetett
onkormanyzati-, illetve intezmenyi kedvezmenyt nylijtotta.

Gyermekek atmeneti gondozasa
A gyermekek atmeneti gondozasat ideiglenes jelleggel, teljes koru ellatassal kell biztositani, ha a sziilo
egeszsegiigyi koriilmenye, eletvezetesi problemaja, indokolt tavollete vagy mas akadalyoztatasa miatt
a gyermek neveleset a csaladban nem tudja megoldani.
A gyermekek atmeneti gondozasa megszervezheto a mukodteto altai kijelolt helyettes sziilonel,
gyermekek atmeneti otthonaban vagy csaladok atmeneti otthonaban.
Telepiilesiinkon a gyermekek atmeneti gondozasaval, vagyis helyettes sziilO alkalmazasaval,
gyermekek atmeneti otthonaval vagy csaladok atmeneti otthonaval kapcsolatos igeny nem meruit fel.
V alsaghelyzetben levo 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 ugyintezes folyamatat, a hatalyos torvenyek alkalmazasat - 4 evente vegez, a kozbenso
evekben pedig tulnyom6reszt a gyamhivatalban tesz celvizsgalatokat, minden evben tobb iigytipust
atvizsgalva.
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis- es Gyamhivatala 2013. evben a gyermekvedelmi es
gyamiigyi igazgatas koreben kozsegiinkben ellenorzest nem vegzett.

)

5. Javaslatok, celok
Biztositani kell, hogy a gyermekek testi, ertelmi, erzelmi es erkolcsi fejlodese, egeszseges
felnevelkedese es j6lete sajat csaladi komyezeteben tortenjen. Tarsadalmi szervezetekkel osszefogva
raszorul6 gyermekeknek hathat6s segitseget kell nylijtani a csaladjaban torteno nevelkedesehez,
szemelyisegenek kibontakoztatasahoz, a fejlodeset veszelyezteto helyzet elharitasahoz, a tarsadalomba
val6 beilleszkedesehez, valamint ona116 eletvitelenek megteremtesehez.
A gyermekek atmeneti gondozasaval kapcsolatos igeny felmeriilese eseten kiemelt feladat lesz ennek
biztositasa.
A Csaladsegito-es Gyermekj6Ieti Szolgalattal a vertesboglari es a csakvari oktatasi-nevelesi
intezmenyekkel az egyiittmukodest tovabb kivanjuk erositeni annak erdekeben, hogy a gyermekj6leti
es gyermekvedelmi feladatainkat meg jobbanes hatekonyabban vegezhessiik.

6. A biinmegelOzesi program fObb pontjainak bemutatasa, valamint a gyermekkoru es fiatalkoru
biinelkovetok szamanak az altaluk elkovetett biincselekmenyek szamanak, a biinelkovetes
okainak bemutatasa
Bodmer kozsegben a vertesboglari es bodmeri helyi polgarorseg feliigyel a telepiiles kozbiztonsagara,
mely szervezet nagyon hatekonyan mukodik. A kepviselo-testiilet 2013. kozrendjevel kapcsolatos
rendorsegi beszamol6 kapcsan a bicskei rendorkapitannyal egyetertve megallapitotta, hogy a kozseg a
bUniigyileg kevesse fertozott telepiilesek koze tartozik.
A jegyzo tudomasara jutott gyermekkoru es fiatalkoru szabalysertest vagy buncselekmenyt elkoveto
szemely nem volt.
A 2013. evben ajegyzo tudomasarajutott, bantalmazott gyermek sem volt a telepiilesen.
7. A telepiilesi onkormanyzat es a civil szervezetek kozotti egyiittmiikodes
A nevelesi-oktatasi intezmenyek is kiilonbozo hasznos szabadidos programokat kinalnak, illetve
szerveznek a gyerekeknek, melyek kozott szerepel turazas, szinhaz-latogatas, versenyek, sport napok.

)

A telepiilesi onkormanyzat a civil szervezetek tamogatasara k6ltsegveteseb01 kiilon penzalapot biztosit
a helyi polgarorsegnek, de alkalmankent, reszletes program benylijtasaval a Kepviselo-testiilet egyedi
dontese alapjan tamogatast nylijthat kiilonbozo, civil szervezetek altai szervezett programokhoz.
Az onkormanyzat es a civil szervezetek kozott az egyiittmi.ikodes hatekony.
A jegyzoi hatask6rbe tartoz6 gyermekvedelmi feladatok ellatasaban alapveto segitseget jelent a
Csaladsegito es Gyermekj6leti Szolgalat, szakmai tapasztalatukkal tamogatast jelentenek a dontesek
meghozatalaban, egyiittmi.ikodesiik a hivatallal kifejezettenj6nak es eredmenyesnek mondhat6.

Bodmer, 2014. majus 23.

T6th Janosne
cimzetes fOjegyzo

)

Gondozasi Kozpont es ldosek Otthona
CsahtdsegitO es Gycrmekj6leti Szolg~llat
8083 Csakvar, Szent Istvan u. 13.
tel/fax: 22/254-892, 20/444- 7012
e-mail: csakvarcss@gmail.com

)

Beszamolo
a Csaladsegito es Gyermekjoleti
Szolgalat 2013-ban Bodmer Kozsegben
vegzett munkajarol

)
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Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt Kepvisel6-testi.ilet!
Az 1997. evi XXXI. torveny 96. § (6) bekezdes alapjan a telepi.ilesi onkormanyzatnak a
gyermekj6leti es gyermekvedelmi feladatainak ellatasar6l minden ev majus 31-ig iltfog6
ertekelest kell keszftenie, melynek tartalmi kovetelmenyet a 149/1997. (IX. I 0.) Korm.
rendelet 10. szamtt melleklete hatarozza meg.
A kovctelmenyek kozott Wbb olyan is talalhat6, amelyek a gyermekj6leti szolgaltatasra
vonatkoznak. Peldaul az atfog6 erteke!esnek tmialmaznia kell tobbek k6z6tt az onkonminyzat
altai biztosftott szemelyes gondoskodast nyujt6 ellatasok bemutatasat: a gyermekj6Jeti
szolgaltatas biztositasanak m6djat, m{\kodesenek tapasztalatait ( alapellatasban reszesiil6k
szama, gyermekek veszelyeztetettsegenek okai, valsaghelyzetben lev6 v<1rand6s anyM~
gondozasa, csalacUab61 kiemelt gyermek szi.ileinek gondozasa, jelz6rendszer tagjaival valc'l
egyi.ittmukodes tapasztalatai stb.).
Beszamo16nkat egyreszt annak erdekeben keszftetttik el, hogy segitslik az onkormanyzat
atfog6 ertekelesenek osszeallitasat, masreszt a Gyermekj61eti Szolgalat 2013 . evi
tevekenyseget is szeretnenk bemutatni.
Mivel a Gyermekj6leti Szolgalat egy szakmai egysegben mukodik a Csalaclsegit6
Szolgalattal, ezert a beszamol6 masodik reszeben a csalactsegit6 szakfeladaton elvegzctt
munkankat is bemuta~juk.
A Csaladsegit6 es Gyermekj6leti Szolgalat a csakvari Gondozasi Kozpont es Id6sek
Otthona om1ll6 szakmai egysege. A Csakvari Onkormtmyzati Tarsulc'tson beli.il a
csaladsegito es gyermekj6leti szolgaltatast biztositjuk Csakvar mellett Ganton, Bodmeron es
Vertesboglaron is.

A Csahldsegito es Gyermekj6Jeti Szolgalat szemelyi feltetelei
Csakvar, Bodmer es Gant teriileten tavaly tovabbra is 3 f6 csaladgondoz6 dolgozott
(Emellett a tarsult telepi.ilesek koziil Vertesbogl<iron napi 2 6niban alkalmaz csaladgondoz6t
intezmenyi.ink). A 3 fO mindegyikenek pedag6gusvegzettsege van. Kozti.ik a szakmai munka
ttgy oszlik meg, hogy l f6 napi 8 6raban gyermekj6leti szolgaltatasi, 1 fO napi 8 6n1ban
csaladsegito szolgaltatasi feladatokat !at el, ut6bbi egyben a Szolgalat szakmai vezet6je is. A
harmadik csaladgondoz6 napi 5 6niban gyermekj6leti szolgitltatast, napi 3 6raban pedig
csalaclsegitest vegez.
A csaladsegito szakfeladaton, szocialis segitO munkakorben egy reszmunkaidos (heti 20
6ra) pszichol6gust foglalkoztat az intezmeny.
A Gyermekj6Ieti Szolgalat hatarozatlan idej(\ mukodesi engedely kiadas{mak fcltetelei
tovabbra sem allnak fenn, mivel 1 fO csaladgondoz6 vegzettsege nem felel meg a 15/1998.
NM rendelet 2 szam(t mellekleteben a csaladgondoz6 reszere meghatarozott kepesitesi
el6fn'tsoknak. A csaladgondoz6 jelenleg tanulmanyokat folytat, harmadeves f6iskolai
hallgat6 szocialpedag6gus szakon.
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A Csahidsegito es Gyermekjoleti Szolgalat targyi feltetelei
Targyi tetteteleinkben 20 13-ban minden ad ott volt a munkavegzeshez. A Csaladsegfto
es Gyermekj6leti Szolgalat csakvari szekhelyen viszonylag j61 felszerclt iroc1<1ban
vegezhetjlik munkankat, valamint a Csakvari Onkonnanyzati Tarsulas tul<~jdonaban lev(),
altalunk hasznalt szolgalati auto nagyban megkonnyiti a teri.ilcten vegzett munkat.
A tarsult telepi.ilesek mindegyike a terilleti iroda szamara a megfelelo helyiscgcket
biztosf~ja.

Bodmeron a Kozseghciza epi.ileteben talalhat6 irodaban viujuk a hozzank fordul6
i.igyfeleket i.igyfelfogadason, minden heten kedden 8 es 9 6ra kozott.

Szakmai munka

I. Gyermekjoliti Szolgalat
A gyermekek vide/me a gyermek csal<idban torteno nevelkedesenek elosegitesere,
veszelyeztetettsegenek megelozesere es megszilntetesere, valamint a szlil6i vagy m<is
hozzatartoz6i gondoskodasb61 kikeri.ilo gycrmek helyettesito vedelmenck biztosftasara
iranyul6 tevekenyseg.
A gyermekck vedelmet penzbcli, termeszetbeni es szemelyes gondoskodast nyttjt6
gyermekj6leti alapellatasok, illetve gyermekvedelmi szakellatasok, valamint k\.ilonbozo
hat6sagi intezkedesek biztositjak.
A jogalkot6 szandeka szerint az alapellatasnak hozza kell jarulnia a gyermek testi,
ertelmi, erzelmi es erkolcsi fejlodesenek, j6letenek, a csaladban tOrteno nevelesenek
elosegitesehez, a veszelyeztetettseg mege16zesehez es a kialakult veszelyeztetettseg
megszlintetesehez, valamint a gyermek csal<idjab61 Wrteno kiemelesenek a megelozesehez.
A gyermekj6leti szolgaltatas a szemelyes gondoskodas korebe tartoz6 gyennekj6leti
alapellatas. A gyermekjoteti szo/galtattis olyan, a gyermek erdekeit veda specialis szemelyes
szocialis szolgaltatas, amely a szocialis munka m6dszereinek es eszkozeinek felhaszmllasaval
szolgalja a gyermek testi es lelki egeszsegenek, csaladban t0rten6 nevelkedescnck
elosegiteset, a gyermek veszelyeztetettsegenek megclozeset, a kialakult veszelyezteteuseg
megszi..inteteset, illetve a csahidjab61 kiemelt gyennek visszahelyezeset.

A gyermekjolr!ti szolgti1tatas felat!ata a gyermek testi, lelki egeszsegenek. csaladban
t6rteno nevelesenek elosegitese erdekeben
a) a gyenneki jogokr61 es a gyermek fejlodeset biztosit6 tamogatasokr61 val6

tajekoztatas, a tamogatasokhoz va16 hozzajutas segftese,
b) a csaladtervezesi, a pszichol6giai, a nevelesi, az egeszsegiigyi, a mentalhigiencs es a
karos szenvedelyek megelozeset celz6 tanacsadas vagy az ezekhez val6 hozzajutas
megszervezese,
c) a valsaghelyzetben Ievo varand6s anya tfunogatasa, segftese, tanacsokkal val6
ellatasa, valamint sz<ilmira a csaladok atmeneti otthonaban igenybe veheto ellittashoz val6
hozz~jutas szervezese,
d) a szabadidos programok szervezese,
e) a hivatalos i.igyek intezesenek segftese.
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A gyermekj6hW szolgftltatris feladata a gvermek veszelvez!e!ellsljgenek megei/Jzf_:}_l{
erdekeben
a) a veszelyeztetettseget eszlelo es jelzo rendszer mukodtetese, a nem allami szervek.
valamint maganszemelyek reszvetelenek elosegitese a megelozo rendszerben,
b) a veszelyeztetettseget eloidezo okok feltan\sa es ezek megoldasara javaslat keszitese,
c) a gyermekvedelmi jelzorendszer tagjaival es az intezmenyekkel val6 egylittm(\ktides
megszervezese, tevekenyseglik osszehangolasa,
d) tajekoztatas az egeszsegi.igyi intezmenyeknel mukodo inkubatorokr61, illetve abba a
gyermek orokbefogadashoz val6 hozzajarulas szandekaval tarteno elhelyezesenek
lehetosegerol.

A gyermekj6/iti szolgfiltatds feladata a kialakult veszelvezterertseg megsziintetese
¢rdekriben
a) a gyermekkel es csaladjaval vegzett szocialis munkaval (csaladgondozas) elosegfteni
a gyermek problemainak rendezeset, a csaladban jelentkez6 mlikodesi zavarok
ellenstilyozasat,
b) a csaladi konfliktusok megoldasanak elosegftese, kiil6nosen a valas, a
gyermekelhelyezes es a kapcsolattmias eseteben,
G~ kezdemenyezni
ca) egyeb gyermekj6leti alapellatasok igenybevetelet,
cb) szocialis alapszolgaltatasok, kiilonosen a csaladsegites igenybevetelet,
cc) egeszsegi1gyi ellatasok igenybevetelet,
cd) pedag6giai szakszolgalatok igenybeveteh~t, vagy
ce) a gyermek vedelembe vetelet vagy sulyosabb fold! veszelyeztetettscg eseten a
gyermek ideiglenes hatalytl elhelyezeset, atmeneti vagy tart6s nevelesbe vetelet,
d) javaslat keszftese a veszelyeztetettseg mertekenek megfeleloen
da) a gyermek vedelembe vetelere, illetve a csaladi p6tlek termeszetbeni fonm1ban
torteno nyujtasara,
db) a gyermek tankatelezettsege teljesftesenek elomozditasara,
de) a gyermek csaladjab61 t6rten6 kiemelesere, a leendo gondozasi helyere vagy annal<
megvaltoztatasara.

A gyermekj6/t!ti szo/gci/tatas feladata a csaladj6b6! kiemelt gvermek visszahelvezese
erdekeben
a) a csaladgondozas biztositasa - az otthont nyujt6 ellat<ist, illetve a tcrlileti
gyermekvedelmi szakszolgaltatast vegzo intezmennyel egyilttm(\kodve - a csalad
gyermeknevelesi koriilmenyeinek megteremtesehez, javit<1sahoz, a szlilo es a gyermek
kozotti kapcsolat helyreallitasahoz,
b) ut6gondoz6 szocialis munka biztositasa - az otthont ny(Jjt6 ellatast, illetve a teri.ileti
gyennekvedelmi szakszolgaltatast vegzo intezmennyel egyiittm(\kodve - a gyermek
csaladjaba t6rten6 visszailleszkedesehez.
A gyermekj6leti szolgalat - osszehangolva a gyermekeket ellat6 egeszsegugyi es
nevelesi-oktatasi intezmenyekkel, illetve szolgalatokkal - szervezesi, szolgaltatasi es
gondozasi feladatokat vegez.
A gyem1ekj6leti szolgaltatast ellatasok teljesitesevel (gondozassal), ellatasok
kozvetitesevel (szolgaltatas) vagy szervezo tevekenyseggel (szervezes) kell biztositani .
Fenti feladataink ellatasa kozben nagyon fontos, bogy minden esetben segft6 szandekkal
kozeledji.ink a csaladokhoz.
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Az alabbiakban a gyermekj6leti szolgaltatasban Bodmeron elvegzett szakmai munkar61
nehimy adattal szeretnenk tajekoztatni Onoket:
MEGNEVEZES

)

Alapellatasban
I.
tbrten6 gondozas:
2. Vedelembe vetel
kere teben
t6rten6
gondozas:
3. A jelz6rendszer ::l.ltal
ktildott jelzesek szama:
4. Informaci6ny'Ltjtasok
szama:
5. Tanacsadas, segita
beszC!getes:
Csaladlatogatasok
6.
szama:

ELLATOTT AK/SZAKMAI
TEVEKENYSEGEK
20 12-BEN
SZAMA
BODMERON

ELL~TOTTAKISZAKMAil
TEVEKENYSEGEK
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BODMERON
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Eseti gondozasban 20 13-ban Bodmeron 5 gycrmek rcszesi.il.

Mind az 5 gyermek eseteben a Gyamhivatal felkeresere keszitetti.ink csaladba fogadas
fel i.ilvizsgalatahoz kornyezettanuhminyt 2 csaladm11.
A 2012. decemberi keltezessel januar elejen I gyennek i.igyeben a jegyzoi
gyamhat6sagt61 kaptunk jelzest igazolatlan iskolai hiimyzasok miatt. A gyermek evkozben
iskolat valtott, m~jd a csalad elkoltOzott Bodmerr61.
Bodmeron ebben az egy esetben kerlilt sor iskolaztatasi tamogatas szi.ineteltetesere.
Szabalysertest vagy b(incselekmenyt elkoveto bodmeri gyermek- es fia talkor(u-61
2013-ban nem volt tudomasunk.
A gyermekj6Ieti szolgalatok specialis feladatai koze tartozik a csaladjukb6 l kiemcll
(atmeneti neve!esbe vett) gyermekek csal<idjainak a gondozasa, Bodmeron azonban ilyen
csalad nincsen.
A jogszabalyi elain1sokat figye lembe veve az Onkonminyzat atfog6 ertekelesenek
tartalmaznia kell a valsaghelyzetben leva varand6s anyak gondozasara vonatkoz6 adatok.at
is. 20 13 -ben a Gyermekj 6Ieti Szolgalatnak valsaghelyzetben leva varand6s any at Bodmeron
nem kellett gondoznia.
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A Gyermckj61eti Szolgalat egyik legfontosabb feladata az eszlel6-cs jelzorendszcr
mi\kodtetese, melyen kereszttil mcgkapjuk (erre a celra rendszeresftett informaci6s lapon is)
a gyerekeket erinto olyan jelzeseket, amelyek mar a mi segftsegi.inket igenylik . A
jelzorendszer tagjai (oktatasi-nevelesi intezmenyek gyermekvedelmi felelosei, vedono,
rendorseg stb.) tudnak jelzesi kotelezettsegiikrol, es sziikseg eseten eleget is tesznek ennck.
Tavaly Szolgalatunkhoz - Bodmer vonatkozasaban- 1 db frasos jelzes erkezett a jcgyzbi
gyamhat6sagt61, 1 db jelzes kozoktatasi intezmenytol ugyanannak a gyermeknek az
ligyeben, 2 db jelzes pedig napkozbeni kisgyermek ellatast nyujt6 intezmenytol ctkczesi
teritesi dfj elmaradasa miatt.
Bodmer vonatkozasaban is minden h6napban tartunk esetmegbeszeleseket, a csakvarival
kozos idopontban es helyszfnen.

A szemelyes gondoskodast nyujto gyennekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek,
valamint szemelyek szakmai feladatair6l es mifkodesiik .felteteleirol sz616 15/1998 . NM
rendelet 15. § (7) es (8) bekezdese ilja elo, hogy a Gyermekj61<Sti Szolgalatnak minden ev
marcius 31-ig tanacskozast kell szerveznie, amelyen ket feladatnak kell eleget tenni.ink :
1. a jelzorendszer tagjainak fn1sos tajekoztat6it figyelembe veve atfog6an ertekclni kell
a jelzorendszer eves m{\kodeset,
2.

at kell tekinteni a telep"i.iles gyermekj61eti alapellatasanak valamennyi fonml.jat es
szlikseg szerint javaslatot kell tenni m(\kodesi.ik javitasara.

Bodmeron ezt a tanacskozast 2014. marcius 11-en tartottuk. Hivatkozottjogszabaly pontosan
meghatarozza a tanacskozasra meghfvand6k koret, akiknek el6zetesen irasos meghiv6t
kUldti.ink, a jelzorendszer tagjait pedig elore elkeszftett adatlap kitaltesere is felkertlik.
A tamkskozason a jelzorendszer tagjai az egyi.ittm1\kodest j6nak fteltek meg, a
gyermekj6leti alapell<itasok mukodesenekjavitasara vonatkoz6 javaslat nem hangzott el.
A gyermekek napkozbeni ellatasanak formai koz"i.il (bolcsode, csaladi napk<)zi, csaladi
gyermekfeli.igyelet, hazi gyennekfeli.igye!et, alternativ napkozbeni ellatas) Bodmeron cgyik
scm miikodik. A tarsult telepi.ilesek kozi.il Csakvaron mukodik ket bolcsode.

)

A gyermekek atmeneti gondozasa nem biztositott Bodmeron es egyik tarsult teleplilesen
scm. Az atmeneti gondozasban reszesitett gyermek gondozasanak, nevelesenek az Jenne a
celja, hogy
a) idciglenesen helyettesftse a gyennek gondozasaban akadalyoztatott szlilo
gondoskodasat,
b) egyiittes elhclyezest es ellatast biztosftson az otthontalanna valt sziilo es gyermeke
szamru:a.
A gyermekek atmeneti gondozasanak formai a helyettes szi.il6 alkalmazasa, a gyermekek
atmeneti otthonanak vagy a csaladok atmeneti otthonanak m1\kodtetese Jenne.
Eddig Bodmeron nem mutatkozott igeny ilyenfajta ellatas irant.
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II. Csallidsegitff Szolglilat
A szocialisan raszorultak nSszere a szemelyes gondoskodast uz allam, valamint az
onkormanyzatok biztosftjak. A szemelyes gondoskodas magaban foglalja a szocitllis
alapszolgciltattisokat es a szakositott ellatasokat.
Az alapszolgattatasok megszervezesevel az allam es a telepi.ilesi onkonminyzat segitsegct
nyi1jt a szocialisan raszorul6k reszere sajat otthonukban es Jak6kornyezetlikben onall6
eletviteli.ik fenntartasaban, valamint egeszsegi aJlapotukb61, mentalis allapotukb6l vagy m{ls
okb61 szarmaz6 problemaik megoldasaban.
A szocialis alapszolgaltatasok koze tartozik a csaladsegites is.
A csalddsegftes a szocialis vagy mentalhigienes problenuik, illetve egyeb krizishelyzet
miatt segitsegre szorul6 szemelyek, csaladok szamara az ilyen helyzethez vezet6 okok
megel6zese, a krizishelyzet megsziintetese, valamint az eletvezetesi kepesseg megorzcse
celjab61 nyujtott szolgitltatas.

)

A csaladok segitese erdekeben veszelyeztetettseget es krizishelyzetet eszlel6
jel z6rendszert mukodtettink. A jegyzo, tovabba a szocialis, egeszsegi.igyi szolg<lltat6,
intezmeny, valamint a gyermekj6leti szolg<'tlat, a partfog6i feli.igyeloi es a jogi
segitsegnyt1jt6i szolgalat jelzi, a tarsadalmi szervezetek, egyhazak es maganszemelyek
jelezhetik a Csaladsegfto Szolgalatnak, ha segitsegre szorul6 csaladr61, szemelyrol
szereznek tudomast.
A kapott jelzes alapjan felterkepezztik az ellatasi tertileten 616 szocialis es ment<Hhigienes
problemakkal ki.izdo csaladok, szemelyek koret, es szemelyesen felkeresve t~jekoztatjuk
6ket a csaladsegites celjar61, tartalmar6l.
A csal<idsegites kereteben biztositani kell tObbek kozott
a) a szocialis, eletvezetesi es mentalhigienes tanacsadast,
b) az anyagi nehezsegekkel ktizdok szamara a penzbeli, termeszetbeni ellatasokhoz.

tovabba a szocialis szolgaltatasokhoz vale hozzajutas megszervezeset,
c.~ a csaladgondozast, igy a csaladban jelentkezo mlikodesi zavarok, illetve konfliktusok
megoldasanak e!osegiteset,
d) a kozossegfejleszto, valamint egyeni es csoportos terapias programok szervezeset,
e) a tart6s munkanClki.iliek, a fiatal munkanelktiliek, az ad6ssagterhekkel es lakhatasi
probletmikkal ki.izdok, a fogyatekossaggal elok, a kr6nikus betegek, a szenvedelybctegek, a
pszichiatriai betegek, a k<1bit6szer-problemaval klizdok, illetve egyeb szoci<llisan raszorult
szcmelyek es csaladtagjaik reszere tanacsadas nytJjtasat,
f) a csal<idokon beli.ili kapcsolater6sitest szolgal6 kozossegepit6, csahidterapias,
konf1iktuskezel6 mediaci6s programokat es szolgaltatasokat, valamint a nehez
elethelyzetben 610 csaladokat segit6 szolgaltatasokat.

A Csaladsegit6 Szolgalat feladatai koreben peldaul
a) szocialis es egyeb informaci6s adatokat gyujt az ellatast igenybe vev6 mcgfelei(S
t~jekoztatasa

erdekeben,
b) pszichol6giai, jogi es egyeb tanacsadast szervez,
c) szervczi az aktiv koru nem foglalkoztatott szemelyek egyi.ittmiikodesi programjat,
d) kozossegfejleszto, valamint egyeni es csoportos terapias programokat szervez a
m(\kodesi teri.ileten elo lakossag szamara,
e) segitseget nyi1jt az egyenek, a csaladok kapcsolatkeszsegenekjavftasahoz,
f) segiti specialis tamogat6, onsegft6 csoportok szervezeset, mflkodteteset.

!.
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A csaladsegites a szolgaltatast igenybe vevo szemely otthom\.ban, csaladi kornyezetcben
tett Jatogatasok, illetve a csaladsegito szolgalatn<'tl folytatott segfto beszelgctes es scgiti\
munkafonmik (t~jan val6sul meg.
A Csaladsegfto Szolgalat 2013. evi legfontosabb bodmeri mukodesi adatai a kovetkczok:

• A Csaladsegito Szo lgalat 2013 . evi bodmeri forgalma:
•

10 kapcsolatfelvctcl

A szolgaltatast igenybe vevok szama: 7 fO

• A szolgaltatast igenybevevok korosszetetele:
6 eves es 7-13
fiatalabb eves

14-17

18-34

35-49

50-61

eves

eves

eves

eves

0

1

2

4

)

0

0

I ~~

eves j OSSZESE~!
I

I idosebb
IO
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Bodmeron a csaladsegito szolgaltatast leginb1bb az aktiv kortt, nem foglalkoztatott
szemelyek veszik igenybe. Ha ugyanis a teleptiles jegyzoje aktiv kort1ak ellatasara, es ezen
belli! rendszeres szocialis segelyre val6 jogosultsagukat megallapitja, kotelez6
egylittmilkodnWk a Csaladsegito Szolgalattal. Ebbol kovetkezik, bogy a szolgaltatast
igenybe vevok hozott problemaja Jegtobbszor foglalkoztatassal kapcsolatos. Esetkeze!escket
tekintve pedig legt6bbszor szocialis, mentalis esetkezelesre volt szi.ikseg.
A negy telepiilesen vegzett szakmai munka saran nagyon sok eiOnyet la~juk annal<.
bogy a gyerekeket es/vagy a sziiloket a Szolgalat szekhelyen eh~rheto pszichol6gushoz tudjuk
iranyitani, akinel lehetoseg van gyermek-, csalad- es parterapia igenybevete!Cre. Bodmerr61
tavaly egy gyennek vett reszt terapian a pszichol6gusnal.
Mind a Csaladsegito, mind pedig a Gyerme~j6Jeti Szolgalatmll felmeri.ilo
problemakat igyekszi.ink legjobb tudasunk szerint, a kliens erdekeit szem elott tartva
megoldani, vagy legalabbis csokkenteni azoknak a csalad eletere gyakorolt negativ hatas{tt.
Kerji.ik a Tisztelt Kepviselo-testtiletet, bogy a beszamol6nkat vitassa meg.
Velemenytikkel, javaslataikkal legyenek segitsegtinkre abban, hogy munk{mkat meg
hatekonyabban vegezhesstik.

Csakvar, 2014. aprilis 24.

. .... ..,.
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek
4. napirendi pontjahoz

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

)

Az el6te1jesztest keszitette: Peto Tamas iigyintezo
El6te1jeszt6: Balogh Istvan polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testulet !
A FEJERViZ Zrt. levelben kereste meg az onkormanyzatot (level mellekelve) a beriizemeltetett
vizikozmuvek 2014., 2015., 2016. evre sz616 fejlesztesi javaslataval. Leveleben felhivja a figyelmet,
hogy a beriizemeltetett kozmuvek eseteben a hasznalati dijat a torveny eloirasa alapjan kotelezo az
erintett kozmuvek fejlesztesere forditani.
Tajekoztat tovabba leveleben, hogy a vizikozmu szolgaltatasr61 sz616 torveny szerint gordiilo fejlesztesi
tervet kell kesziteni (ezt kesobb megkiildik), melyet az onkormanyzatnak kell j6vahagynia. A gordiilo
fejlesztesi terv osszeallitasahoz elozetesen szi.iksegi.ik van az amortizaci6s es hasznalati dijb61 keletkezo
forrasok ismeretere. Jelen eloteijesztes ezeknek a hasznalati dijb61 ad6d6 fejlesztesi munkalatok
elfogadasar61 sz61 a jelenlegi es kovetkezo ket evre.
Szolgaltat6 a megkiildott javaslataban a meglevo koziizerni rendszer felujitasi munkait tervezte be.
Abban az esetben ha az onkormanyzatnak fejlesztesi elkepzelese van, azt keri haladektalanul jelezni,
mert ezt is beepiti a gordiilo fejlesztesi tervbe.
)

A betervezett felujitasok idorendben:
1. Fuv6k csereje (levegozteto rendszer resze a szennyviztelepen)
2. Levegozteto rendszer csereje (szennyviztelepen)
3. Buvarkevero berendezes csereje (utemezett leiiriteshez idozitve, szennyviztelepen)
4. Kiemelo daru (jelenleg aut6daruval oldjak meg, draga)
Fenti beruhazassal szolgaltat6 nyilatkozata szerint hosszlitavon biztositani tudjak a szennyviztisztit6
telep megfelelo mukodeset, valarnint 10 %-os kapacitasnoveles 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 eloteijesztest megvitatni es a beriizemeltetett vizikozmu
2014., 2015., 2016. evi fejlesztesijavaslatr61 donteni sziveskedjen.
Bodmer, 2014. majus 21.
RA logh

Jstv<ln sk.

polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
.. .... ./2014. (V.. ) hatarozata
beriizemeltetett vizikozmiivek 2014., 2015., 2016. evi fejleszteserol
Bodmer Kozseg Onkormimyzata Kepviselo-testiilete a beriizemeltetett vizikozmi.ivek 2014., 2015., 2016.
evre sz616, FEJERVIZ Zrt. altal eloterjesztett fejlesztesi javaslatat elfogadja az 1. szamu melleklet szerint.
Felhatalmazza a polgarmestert a fejlesztesi megallapodas alairasara .
. . . ../2014. (V .... ) hatarozat 1. szamu melleklete
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Bodmer
Vasvari P. u. 58.

datum:

8085

2014. aprilis 30.

:::;AJ('\Ii\.i_tr ~{(y;~(}S l)h'i{Cj ~: v( .\\\.ZA.'l] biVATAL
·-·-···--·· ...... ----.
··--·- -· ·-·-·- .. -- --- -·
.. --.
···---~~

~rl:N,~,:.:

lvl4.; of. (.2:,

--·····----~---- ------

.

- :~f\.

., ..

·····= i~i.i~:=~.:=!X::::::0~~~' .
) targy:

Beruzemeltetett vizikozmiivek 2014. evi fejlesztesi javaslata

Tisztelt Polgarmester Ur!

)

Bodmer teleptiles tulajdonaban lev6 vizikozmii rendszert tarsasagunk az ervenyben lev6
tizemeltetesi szerz6des alapjan bertizemeltetesi formaban tizemelteti.
Ezen vizikozmii karbantartas utjan torten6 szinten tartasa tarsasagunk feladata, mig az
elhasznal6dott eszkozok p6tlasara, a rekonstrukci6s es fejlesztesi feladatok elvegzesere a
berleti dfjb61 szarmaz6 onkormanyzati bevetel szolgal. A felhasznalasr61, a szolgaltat6
javaslatanak figyelembe vetelevel az illetekes onkormanyzat dont. A 2011. evi CCIX. tOrveny
(kes6bbiekben Vksztv.) 18. § ertelmeben ,Ha jogszabaly vagy az tizemeltetesi szerz6des a
vizikozmii-szolgaltatasi jog gyakorlasat vagy a vfzikozmii hasznalati dij (a tovabbiakban:
hasznalati dfj) fizetesehez koti, az ellatasert felelos az ebb61 szarmaz6 bevetelet elktilOnitetten
kezeli, es azt kizar6lag vizikozmii-fejlesztes finanszirozasara- ideertve a vizikozmii-fejlesztes
celjara igenybe vett hitellel osszefuggo ad6ssagszolgalat teljesiteset is - hasznalhatja fel." A
haszmilati dij tartalekolasat, felhasznalasat a Vksztv. szerint a Magyar Energetikai es Kozmiiszabalyozasi Hivatal ellenorzi.
Az 58/2013 . (II.27) Korm. rendelet 52.§ (3) szerint a Vksztv. 18. §-aban foglaltak teljesitesenek
elmaradasa eseten az ellatasert felelossel szemben kiszabhat6 birsag felso hatara 20 milli6
forint.
A Vksztv.74. § (1) 20. pontja szerint a Kormany a gordtilo fejlesztesi tervek tartalmat,
titemezeset, feltilvizsgalatanak szaba.Iyait, tovabba a tervek j6vahagyasanak szempontjait
rendeletben allapitja meg, varhat6an 2014. ev elejen. Az osszeallitott gordiilo fejlesztesi tervet
a tulajdonos Onkormanyzatoknak meg kell targyalnia, el kell fogadnia, majd 2014. szeptember
15-ig a Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Hivatal-ba elbiralasra be kell nyujtani.
A gordtilo fejlesztesi terv osszeallitasahoz sztikseg van az evente elkoltheto amortizaci6s illetve
a haszmilati dijb61 keletkezo forrasok ismeretere. A 2014. evre elkoltheto osszegek,
amcnnyiben a szabalyozas nem valtozik, a 2013. evi fonasokkal egyezik meg.
Uj dfjmegallapitas a Vksztv. szerint 2015. januar l-el fog totienni, melynek m6dja illetve
varhato amorti?;<kios ill. haszmUati dij megallapftasanak m6dja, nagy!J6.go. cgyclore nem ismet t.

Jelenleg az elkeszitend6 gordiil6 fejlesztesi terv tartalmi es formai kovetelmenyei az elOzoek
szerint meg nem ismertek, de az elkeszitesere, elfogadasara forditand6 ido rovidsege miatt
tarsasagunk a Mrom eves idoszakra javasol egyelore rekonstrukci6s fejlesztesi es beruhazasi
munkakat.
A fentiek alapjan mellekelten megktildjtik az onkonnanyzat reszere a 2014. evi varhat6
hasznalati dijat, a 2014. evre javasolt felhaszn:ilast es a 2015-2016 evre javasolt rekonstrukci6s,
fejlesztesi, beruhazasi javaslatunkat. Amennyiben az onkormanyzatoknak a vizikozmiivekkel
kapcsolatban hosszabb tavu fejlesztesi, beruhazasi javaslataik vatmak kerjtik, hogy jelezzek
tarsasagunk fele, hogy a kesobb 6sszeallitand6 gordtil6 fejlesztesi tervben szerepeltetni tudjuk.
Kerjuk 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 szabatyoknak
megfelel.
A szennyviztisztit6 telep tervezesi ertekei alapjan meretezesre kertilt egy Wilo altai
forgalmazott kiemelheto modulokb61 all6 leveg6ztet6 rendszer, a levegoigenyt biztosit6 Aerzen
gyartmanyl! fuv6, tovabba egy Wilo TR 90-2.15-6/8 tipusu Mvarkever6 berendezes.
A leveg6ztet6 rendszer elemeinek es a keveronek a kiemelesehez egy csorlos kiemelo szerkezet
is tervezett kesziilekenkent darutalppal.
Fenti berendezesekkel hosszutavon biztosithat6 a szennyvfztisztit6 telep helyes miikodese, a
megfelelo oxigenbevitel es a kielegito atkeveres segitsegevel. A tervezett leveg6ztet6 rendszer
teljesitmenye lehetoseget ad a szennyviztisztit6 telep kapacitasanak 10%-os novelesere is a
kesobbiek folyaman.
A meglev6 berendezesek cserejenek idobeli iitemezeset az alabbiak szerintjavasoljuk:
1. Fuv6k csereje
2. Leveg6ztet6 rendszer csereje
3. Buvarkevero berendezes csereje (iitemezett leiiriteshez idozitve)
4. Kiemelo daruk (ez idaig a fenti berendezesek mozgatasat aut6daruval kell megoldani)
A telepiilesek kozos szetmyvizrendszeren az ertekesftett szetmyviz metmyisegek aranyaban
t5rtent a tulajdoni hanyadok megallapitasa.
Kerjtikjavaslatunk megfontolasat, elfogadasat es az onkormanyzati hatarozat 2014. majus 30ig t6rten6 megktildeset a kozmu folyamatos es hosszu tavu miikodeseert. Bovebb informaciot a
Bicskei Dzemmemokseg, illetve tarsasagunk Ozemviteli Osztruya ad. Dontestikrol kerjiik
irasban szfveskedjenek tajekoztatast adni.

Melleklet:

1 pld tablazat
Tisztelettel:

·~~
! t :.ll) I:'\• I/ I •·•,;: ''<:i_!)>.:; !) ., ;:~·1 r. t:.o·.;, ..;:•:·~ ~.
\ •/ • ,.• ( ··•"·~ll •::•:il ;·::rr,_:.,,_;!,:.t'tl :>.ln).- :~, \i.
? ..... , ..... ,.:--~ "'''·"""" <'
'<''<)II ~..,..l, ..,. :.· ::t~~· .<•. K·· .... h~·t ~ .. \f-.
1 :: f:': ~· l !· ":/~ ... !;tr . !.':'.:.': q ~·''!:-<

IV.!.l0./72 Vcrtcsacsa- Ycrtcsboglar Bodmer szcnnyvizrcndszcr •·el,onstrukcios cs fcjlcsztcsi javaslatai
\'oil'hntti
hnStlllii:Ui dij

Tcrvczctt hat:irido
Lctcsitmcny, hclyiscg

Eliikeszit<i
gaz.dasagi
egyscg

Elvcgzcndo munk:ik

Kivitelezo gazdasogi

cgyscg

1014

c,·

Vcrtesacsa- Vcrctesboglar.
IH37..i:iLemel6k be!-7..er:tCsc

FE.lERViZ ZRT.
fEJERViZ. Z.RT.

Gtpesze1

Om.

2016 ••

F<+Af•

Ft+Ara

1-------+-----+1-------J
Ft+Af.n

V . no:t~V.bogtitr-BodmCr

2015 ev

Bodm~r

V.l\Cl!a- \'.bogl:lr-BodmCr

Lcvcg0::r:tct6 clcmck kompleu
kiemc!Oszerkezcl cscri:je

I'EJERV[Z.ZRT.

K(llso kivitelezo

2 500 000

V.:-tC'!:J1-V,1Jogl:lrw3odmh

La~irint

Ff::JERV[Z ZRT.

Ktlls6 ki vitclezo

V.na:sn- V.bog.l:i r-BoOmCr

VCnesncsn vi:gfltzmc\0 b61clec:\:se

V.~O::S:l- V .bogl:l.r-Bodmh

Nyom6vczctCken lc!gbe$>::iv6k cserCjc1
itC'IIakil;!isn

VCrtc:-s."'c.sa~ Vb·tesbogl<ir-

fEJERViZ ZRT.

i

DodmC:r Szennyvizrcnc.lstcr Osstcscn

FEJERViZ Z.RT.

i

Om.

Om.
2 400 000

4 9oo ooo 1

6 300 000

2 680 000

sso 000
230 000

tartalck ucrlcti dij a hc.'OUbi fcjlcs7.1CScl<

Ho•tmCr szcnn'\-'Vi7. ta1·t~Je1<. bCrleH tHj ll kCsOhbi fejlcs7.lCsck
rcndld'\·iiri ha,·:irin jcllcgi~ munkak finnns:t.irozilsllrn: r:r,-+Aft~

I 416 000

792000

192000

I 416 000
792 000
192 00(1

184 000

b; ;· t·cndkiYilli h~ Y~riajcllcgil munk:ik ftnnnszir-ozils3ra: Ft,-+Afa

Cs:,;

I

I

500 000

I 600 000

VCrtcsbogl:lr stcnny\'iZ tartaiCI< l.ltdc-ti :Jij a kC.(\Obbi fcjJcs ztCsck
Cs; rentlklvl.ili ha\';'tri;l jcllcgU muntt;\1\ finau szko7.:is:i.ra: Ft,-+Afa

ooo

5 000 000

1<07.sCg

SZCOOJ'Vil

14 4

I

500 000

Bo:lmcr ko7.scg
Vcr!csacso

000

L-1

VC retcsacsa kOzsCg
VC rtcsbogl~r

4~

8%

t-------

800 000

Ktllso ki vitelczo
Bicske

' 'i.i~ C~

594 000

I 900 000

Oicskc

33"/..

I 062 000

Ktllso kivitolcz6

FE.IERViZ ZRT.

I

I 800 000

FEJI~:RViZZRT.

o\1<tl<l k it3~u

59%

198 000

V ·"co;n- V.boglit•·-Bodnli:r

V.:\c s~- V.bo~hlr-Oodou~r

1--------r------~..----·-
HodntCr
VC•·tes;H:s:-t knueg
VCncsbo~l:lr lt{)t.,o;Cg

354 000

LcvcgOztctO mcd::nce, lcvc,s.OztctO etcmc:k
eserCjc, b6vitCsc

mcdcucc viz7..M6 vnkolat kr!szitCs

2014 Cv Ft+Arrt

600 000

ROBUSCHI OT ·10n2lcgfU•6 cscre

NyomOvczcttket ltgbes:tivOk csc rCjc.

mcg.o.szl:i~~~

201-l. C,·

kozos szcnnyvizrcndszcr

V.rtO:fl· V.boglitr-Sodmi:r

Kolso kivitclczo

\

KOitsCgcl(

I

58 000
J.
·-··

//
I

[

I;

1

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax : 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek
5. napirendi pontjahoz
Napirend:

Falugondnoki busz koltsegenek bemutatasa

Elifterjeszt{f:
Elifterjesztest keszftette:

Balogh lstvim polgim nester
Sorosne Mohilcsi Krisztina gazdalkodasi irodavezet6

Tisztelt Kepviselo- testi.ilet!
A Vertes Tobbcelu Onkormanyzati Tarsulas 2013 . november 30-an teritesmentesen atadta a Csakvari
Onkormanyzati Tarsulas reszere az LNR-687 forgalrni rendszamu aut6buszt. Az aut6buszt a tarsulas
palyazat utjan szerezte be es a fenntartasi kotelezettseg a palyazati erintettseg rniatt meg 2014. ev
november 8-ig fennall. Ezt kovetoen a falugondnoki tevekenyseg az erintett onkormanyzat valasztasa
szerint megszi.intetheto, rnindenfele kotelezettseg nellciil.
A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas falugondnoki szolgaltatasaban ket kozseg erintett, Bodmer es
Ujbarok. A falugondok szolgaltatasra kapott 2014. evi allarni normativa (2.500.000 Ft) sajnos nem
fedezi a szolgaltatassal felrneri.ilo koltsegeket, csak a falugondok-buszsofor eves berere elegendo.
Az aut6busz egyeb szemelyszallitast is vegez a komyez6 telepi.ileseknek, mely szolgaltatast a
telepi.ilesek ki.ilon szerzOdes alapjan megteritenek. Az aut6buszt piaci aron adjuk ki plusz szolgaltatas
teljesitesere. A 2. mellekletben az eddig kiszamlazott szolgaltatasokat, fuvarokat osszegezti.ik, mely
eddig brutt6 911.320 Ft, a 3. mellekletben a folyamatban leva szerzOdeseket tiintetti.ik fel, Az 1.
melleklet mutatja a busz kiadasait es beveteleit havi bontasban. Az eddigi kiadasok osszesen: 2
453 855Ft, bevetel: 1 930 099 Ft, azaz -523.756 Ft hiany meri.ilt fel a busszal kapcsolatban.
Mivel az aut6busz szinte teljesen leterhelt, legfeljebb a hetvegen tud meg fuvart vallalni, igy
val6sziniileg nagy plusz bevetelre nem szarnithatunk, de lathat6an hiany meri.il fel , arnit a ket
kozsegnek a koltsegvetesebOl biztositani kellene.
Arra kemem a Tisztelt Polgarmester Urat es Kepviselo-testi.iletet, hogy a pontos elszamolasig az
eddig felmeri.ilt hiany fedezetere a 2014. evi koltsegvetesebOl evi 780.000 Ft-ot (havi 65.000 Ft)
biztositani sziveskedjen. A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas termeszetesen az ev lezarasat kovetoen a
busz tenyleges kiadasai es bevetelei alapjan elszamol a ket erintett kozseggel.
Bodmer, 2014. majus 20.

Balogh Istvan sk.
polgarmester

2

hatarozati javaslat
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
........ ( ....... ) hatarozata
a falugondnoki szolgalat finanszirozasar61
a)

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviseio-testiiiete a Csakvari Onkormanyzati
Tarsuias altai fenntartott faiugondnoki szoigalat mi.\kodesehez a 2014. ev1
koitsegvetesebOI evi 780.000 Ft (havi 65.000 Ft ) osszegben eioiegkent hozzajarul. A
Csakvari Onkormanyzati Tarsuias es Bodmer Kozseg Onkormanyzata ev vegen a
tenyiegesen feimeriilt kiadasokkai es bevetelekkei vai6 eiszamoias aiapjan rendezi a
mi.\kodesi hozzajaruias osszeget.
Hatarido: azonnai
FeielCSs: poigarmester

)

b)
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviseio-testiiiete a Csakvari Onkormanyzati
Tarsuias altai fenntartott faiugondnoki szoigaiat mi.\kodesehez nem kivan hozzajaruini.
Hatarido: azonnai
Feielos: poigarmester

)

CSOT

Eloterjesztes 1. melleklet

Falugondnoki szolgalat
2013.december
Megnevezes
Allami normatfva
Szamlazott szallftas bevetele
Gyermek i..ilesre Ujbarok
Buszsof6r bere
Buszsof6r bere utani jarulek
Buszsof6r telefon ktg.

Kiadas

Bevetel

Bevetel

Kiadas

Bevetel

Kiadas

85 800
285 000

212 500

76 950
3 491

57 375

Bevetel
700 000
162 585
152 400

2014 .aprilis
Kiadas

2014.majus

Bevetel

Kiadas

Bevetel
662 935

423 112
114 241
5191

3 640

4 899

39125
9 700
154 868
49 400

164 616
61544

131206

7 700

118 742

122 633
26 970

25 000
99 242
200 000
2 310
1400
53 000

25 000

Bevetele k osszesen

Kiadas

2014.marcius

2014.februar

166 379

Helyette.sfto sofor kartya
Helyette.sfto sofor bere
Hely.sofor bere utani jarulek
Ozeman·yag
Aut6busz karbantartas
Aut6busz kulcs (pot)
Kotelezc biztosftas
Casco biztosftas
Aut6busz matrica
Menetlevel
Afa bevc:llas

2014.januar

Kiadasok osszesen

1930 099
2 453 855

Hiany

-523 756

166 379

486 493

0

526 420

85 800
-

459 684

1014 985

820153

0

136105

662 935

I

eloterjesztes 2. melleklet

KiaiHtott szamlak
osszesen
Szamla

szamlaszam

alkalom

Szamla

egar afa nE afa nelkul vegosszeg

december

vertesboglari Nyelvoktato nemz. Alt lsk

2041918

6

1417

8 502

10 800

megrendeles alapjan

Bicskei Csokonai Vizez Mihaly Alt is

2041921

3

2 756

8 268

10 500

megrendeles alapjan

vertesb~lari Nyelvoktato nemz. Alt lsk

2041925

4

4 646

18 584

2041927

1

21575

21575

23 600
27 400

Szerz6des alapjan

Bicskei Csokonai Vizez Mihaly Alt is
Alcsutdobozi Jozsef Nador Tagiskola

2041928

1

10 630

10 630

13 500

Szerz6des alapjan

vertesboglari Nyelvoktato nemz. Alt lsk

6198952

4

4 646

18 584

23 600

Szerz6des alapjan

Januar

Szerz6des alapjan

februar

Esterhazi Marie Nyelvokat6 Nemz. lsk

6198951

1

29 516

29 516

37 485

Szerz6des alapjan

Alcsutdobozi Jozsef Nador Tagiskola

2041950

4

10 630

42 520

54 000

Szerz6des alapjan

Szari Na~·sugar 6voda

6198954

3

7 480

22 440

28 500

Szerz6des alapjan

vertesboglari Nyelvoktato nemz. Alt lsk (futoverseny)

6198958

1

1727

1727

2 200

Vertesboglari Nyelvoktat6 nemz. Alt lsk

6198959

4

4 646

18 584

23 600

Szerz6des alapjan

Alcsutdobozi Jozsef Nador Tagiskola
Szari Napugar 6voda

6198957

4

10 630

42 520

54 000

Szerz6des alapjan

2041947

2

7 480

14 960

19 000

megrendeles alapjan

6198967
6198968

3

10 360

31890

40 500

Szerz6des alapjan

2

4 646

9 292

11800

Szerz6des alapjan

6198966

82

4 838

396 716

503 829

Szerz6des alapjan

6198966

16

1329

21264

marcius

megrendeles alapjan

aprilis

Alcsutdobozi Jozsef Nador Tagiskola
Vertesboglari Nyelvoktat6 nemz. Alt lsk
Majus

Csakvar \'aros bnkormanyzat (2013. dec-2014. marc)
Csakvar plusz jarat
~sen_ _

-

27 005 Szerz6des alapjan
911320
--

·· ---- - - - - - -

Eloterjesztes 3. melleklet
'----"

Szemelyszallltasi szerzodesek-aut6busz
Folyamatos

partner

Vertesbogl3ri Nyelvoktat6 nemz. Alt lsk

szerzodes kezdete

2014. februar 1.

szerzodes
lejarata

hatarozatlan

rendszeresseg

utvonal

Csakvar-Vertesboglar-Bicske-Vertesboglarcsut6rt6ki iskolanap
Csakvar
minden hetto (kiveve jan.

nett6 szerzodes
iisszege Ft

brutt6 szerzodes
iisszege Ft

4 646

5 900

200 Ft/km

10 630

13 500

200 Ft/km

4 838
1329

6144
1688

200 Ft/km

27, tavaszi szunet,
Alcsutdobc·zi J6zsef Nader Tagiskola

2014. januar 20

2014. junis 13

hetfore es6
munkaszuneti napok es

Csakvar-Csabdi-Bicske-Csabdi-Csakvar
1. jarat: Csakvar, Szabadsag ter-M6 ric-majorCsakvar, Szabadsag ter (06:05), 2. jarat: sakvar,
Szabadsag ter-M6ric-major- Csakvar, Szabadsag

Csakvar Varas bnkormanyzat jogut6dlas
keresteber a Vertes tobbcelu Tarsulast61 2013. december 1. hatarozatlan
Csakvar Varas bnkormanyzata
2014. marcius 10. hatarozatlan

munkanapokon
iskolai tanitasi napokon

ter (14:00) 3. jarat: regi iskola-Csakvar
Szabadsag ter, Ady E u. ovi, M6ric-major (15.45)
M6ric major-Csakvar Szabadsag ter (7:30)
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek
6. napirendi pontjahoz

Targy: Vasvari Pal utcaban csapadekviz elvezeto arkok atereszeihez vegfal epitese
Az eloterjesztest keszitette:
Eloterjeszto:

. Peto Tamas
. polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
Kepviselo-testiilet hatarozata alapjan folyik a Vasvari Pal utcaban a csapadekviz elvezeto arok
helyreallitasa. Fedezethiany rniatt a kapubejarok atereszeinel a kivitelezotol nem lett vegfal beepitese
megrendelve, az atereszek lettek meghosszabbitva. A szokasos 4 m helyett 5 m-es atereszek
kesziilnek. A kivitelezo a ki:izelji:ivoben befejezi a munkalatokat.
A munka megkezdeset ki:ivetoen ertesitest kapott az i:inkormanyzat, hogy ki:izmunkaprogram kereteben
lehetoseg nyilik munkavegzesre. Az i:inkormanyzat anyag megvasarlasaval (kavics es cement) a
ki:izmunka kereteben megepitheti az atereszek beton vegfalat.
Tajekoztatom a tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a csapadekviz elvezeto arok felujitasaval
kapcsolatban a Ki:izlitkezelo Nonprofit Zrt. Fejer Megyei Igazgatosag vezetoi a helyszint
megtekintettek a munkakat szakszerunek rninositettek.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testulet, hogy a Vasvari Pal utca csapadekviz elvezeto arkaban kiepitett
atereszek vegfalainak betonozasat megvitatni es elfogadni sziveskedjen.
Csakvar, 2014. majus 21.

Balogh Istvan sk.
polgarmester
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
...... ./2014. (V...... ) hatarozata
Bodmer Ki:izseg Kepviselo-testulete a Vasvari Pal utcaban, a csapadekviz elvezeto arok atereszeinek
vegzarasat hatarozza el helyszini betonozassal. Felhatalmazza a polgarmestert a beton alapanyagokkavics es cement- megvasarlasara a 2014. evi ki:iltsegvetes terh6re.
Felkeri a polgarmestert, hogy a ki:izfoglalkoztatas kereteben a munkalatokat vegeztesse el.

Hatarido: 2014. szeptember 15.
Felelos: polgarmester

1
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES

A KepviselO-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek
7. napirendi pontjahoz

Targy: Vasvari Pal utcaban csapadekviz elvezeto arkoknal a bejar6k aszfaltozasa
Az el6terjesztest keszitette:
El6terjeszt6:

.)

. Pet6 Tamas
. polgarmester

Tisztelt KepviseiO-testiilet!
Kepviselo-testiilet hatarozata alapjan folyik a Vasvari Pal utcaban a csapadekviz elvezeto arok
helyreallitasa. A kivitelezovel megkotott szerzodes tartalmazza az arok kitisztitasat, kapubejar6k
elkesziteset atereszek beepitesevel, csovek feletti beton megerositessel, zlizottko feliiletkepzessel.
Az egyseges utcakep erdekeben javasolt a bejar6k aszfalt feliilettel torteno ellatasa. A fmanszirozasi
nehezsegek miatt sziikseg van a lakosok hozzajarulasa is, mely esetben fele-fele aranyban vallalnak
magukra a lakosok es az onkormanyzat a koltsegeket.
A munkalatok megrendelese elott sziikseges az igenyfelmerest elvegezni, a hozzajarulasokat beszedni.
Minden esetben elozetes felmeres alapjan meghatarozasra keriil az egyes ingatlanok elotti burkolt
feliilet nagysaga, mely a hozzajarulas mertekenek pontos alapja.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiilet, hogy a Vasvari Pal utca csapadekviz elvezeto arok bejar6inak
aszfaltozasat, annak finanszirozasat megvitatni es elfogadni sziveskedjen.
Csakvar, 2014. majus 21.
Balogh Istvan sk.
polgarmester
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
...... ./2014. (V. ..... ) hatarozata

Bodmer Ki:izseg Kepvisel6-testiilete a Vasvari Pcll utca paros oldalan az ingatlanok el6tt a bejar6k egyseges
kialakitasa erdekeben az alabbiakat hatarozza el:
Onkormanyzat felajanlja az ingatlan tulajdonosainak, hogy 4 em vastagsagban hengerelt aszfalt kop6reteg fedes
brutt6 bekeriilesi ki:iltseget 50 %-ban magara vallalja, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a masik 50 %-ot az
i:inkormanyzatnak befizeti 2014. junius 30-ig. A bekeriilesi ki:iltseg rn2-ent varhat6an brutt6 4.000,- Ft ki:iriil
alakul. A lakossagi hozzajarulasokat Bodmer Ki:izseg Onkormanyzatanak 11736020-15364469 szamu
ki:iltsegvetesi szamlajara kell befizetni. Hatarid6re ti:irten6 befizetesnek csak az a fizetes min6siil, ha a befizetett
i:isszeg hatarid6re a szarnlan j6vairasra keriil.
A bejar6k teriilete minden esetben egyedi felmeres alapjan lesz meghatarozva.
Az az ingatlantulajdonos aki nero veszi igenybe 2014. jlinius 30-ig a felajanlott lehet6seget, a kes6bbiekben
teljes mertekben es sajat ki:iltsegen csak ugyanilyen bejaratot alakithat ki.
Tajekoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlana el6tti bejarat rendben tartasa a Bodmer Ki:izseg
Onkormanyzata Kepvisel6-testiiletenek a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos ki:izszolgaltatasr61, a ki:izteriiletek
rendjer61 es a ki:iztisztasagr61 sz616 2/2014. (11.28.) i:inkormanyzati rendelete alapjan az ingatlantulajdonos
feladata.
Hatarido: 2014. junius 30.
Felelos: polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iiiesenek
8. napirendi pontjahoz

Targy:

Vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa

Az eloterjesztest keszitette:
El6terjeszt6:

. Peto Tamas
. polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testlilet !

A FEJERViz Zrt. levelben kereste meg az 6nkormanyzatot (level mellekelve) a vizikozmu
szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torvenyben szabalyozott vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas
beszedesenek, nyilvantartasanak iigymenethez keszitett javaslataval. A nem lakossagi felhasznal6k
koreben eddig is a szolgaltat6 szedte bees kezelte a fejlesztesi hozzajarulasokat.
A szolgaltat6 a! tal megkiildott javaslat 3. pontjat javaslom kiegesziteni , a nem lakossagi felhaszna16k
koreben" szoveggel, valarnint uj, 4. pont beemelesevel a torvenyben megfogalmazott eloirastjavaslom
rogziteni.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a vizikozmu fejlesztesi
hozzajarulas szabalyozasar61 donteni sziveskedjen.

)

Bodmer, 2014. majus 21.

Balogh Istvan sk.
polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
...... ./2014. CV•. ) hatarozata
vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa
erdekeben megallapodast kot a szolgaltat6val.
Felhatalmazza a polgarmestert az alabbi megallapodas alairasara:

.. K6dexazonosit6:

l-6:!:;

-

FEJf:RViZ Fcjcr Mcgye i Onkonminyza tok
V iz- 0s Csatornmnii
Reszvenytfmasi\g

z~irtki·irucn

Megallapodas szama:

Miikiid6

1<000 Szckesfeherv{tr, Kiralysor 3-15,
TeL: (22)535-800. fa x..: (22)3 15-598

MEGALLAPODAS

amely letrejott a gazda.Ikod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi celu iv6viz- es
csatomahaszna.Iat szolgaltatasi keretenek vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulassal t6rten6
biztositasara, a 2011. evi CCIX torveny, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormanyrendelet alapjan
letrej6v6 szerz6desek megkotesere vonatkoz6an

)
a Bodmer Kozseg Onkormanyzata, cime: 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58 . a tovabbiakban mint
J ogosult, valamint
a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatomamii Zartkoriien Miikod6
Reszvenytarsasag, 8001 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15.
a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 kozott.
1.

Az Jogosult onkormanyzatok a kozmiives vizellatas, valamint a kozmiives
szennyvizelvezetes es tisztitas fejlesztesenek, b6vitesenek finanszirozasa erdekeben
vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulast szednek.

2.

A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas merteke a vizmii jelen berleti-iizemeltetesi
szerz6dessel erintett miikodesi teriileten egyseges.

3.

A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasi szerz6des megkotesere az onkormanyzatok
kepviseleteben, neveben es javara - a jelen megallapodasban rogzitett eljarasi
szaba.Iyok szerint- a Szolgaltat6 jogosult a nem lakossagi felhasznai6k koreben.

4.

Szolgaltat6 - mint az ellatasert felel6s megbizottja - a vizikozmii-fejlesztesi
hozzajarulast az onkormanyzat (az ellatasert felel6s) javara szedi be, es az igy
beszedett osszeget - az iizemeltetesi szerz6desben meghatarozottak szerinti
elszamolast k6vet6en - az ellatasert felel6s reszere legalabb evente atadja. Ha az
iizemeltetesi szerz6des megsziinik, a vizik6zmii-szolgaltat6 az ellatasert felel6ssel a
beszedett, de vizikozmii-fejlesztesre fel nem hasznalt vizikozmii-fejlesztesi
hozzajarulas 6sszegevel elszamol, es azt reszere atadja.

5.

Az onkormanyzatok a beszedett vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulast vizik6zmii
fejlesztesre t6rten6 felhaszna.Ias celjab61 elkiilonitetten tartjak nyilvan es a
Szolgaltat6val egyeztetve els6sorban a f6miivek fejlesztesere haszna.Ijak fel.

6.

A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon telepiiles vizikozmii-fejlesztesi
feladataival osszefuggesben hasznalhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel
erintett felhasznalasi hely tala.Ihat6.

7.

Tobb onkormanyzatot erint6 fejlesztes eseten a vizikozmii beruhazasok kivitelezeset
megel6z6en, azok megval6sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az

)

onkonnanyzatok kiilon megallapodast kotnek, es a beruhazasok megvai6sitasa
erdekeben az eikiilonitetten tartott vizikozmii-fejiesztesi hozzajaruiasb6I szannaz6
osszeget rendeikezesre bocsatjak a beruhazas gesztoranak.

)

8.

A vizikozmii-fejiesztesi hozzajaruias megfizetese eiOfelteteie a hai6zatra torten6
bekapcsoiasnak, illetve a fogyasztasi tobbiet keret biztositasanak. A hal6zatra torten6
csatiakozas a Szoigaltat6nak fizetend6, kiiion dij elleneben tortenik meg. A hal6zatra
vai6 csatlakozas utan az iv6viz es csatomaszoigaltatasert a Szoigaitat6 reszere kiiion
dijat kell fizetni.

9.

A vizikozmu fejiesztesi hozzajaruias beszedesenek szabaiyai:

9.1.

Az onkormanyzatok megbizzak a Szoigaltat6t, hogy heiyettuk es kepviseietiikben
eljarva a vizikozmii-fejiesztesi hozzajaruiasi szerz6dest- uj bekotes, b6vites, vaiamint
a szoigaltatas min6segenek emeiese eseten- a felhasznal6vai megkosse.

9.2.

A vizikozmu- fejiesztesi hozzajaruias osszegenek beszedeset es a szamia kiallitasat a
Jogosult vegzi.

9.3.

A vizikozmii-fejiesztesi hozzajaruiasr61 sz6I6 szamia kiallitasahoz, a Szoigaltat6 a
feihasznai6 altai is aiairt vizikozmii-fejiesztesi hozzajarulasi szerz6dest Iegkes6bb
annak beerkezeset kovet6 2. munkanapon beiiil eiektronikusan es postai uton
megkiiidi a hozzajaruiassai erintett onkormanyzat reszere.

9.4.

A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruiassai erintett onkormanyzat - a hozzajaruias
jogszabaly szerinti nyiivantartasahoz - a hozzajaruias bankszamiajara torten6
beerkezeset kovet6 5 munkanapon beiiil tajekoztatja a Szoigaltat6t eiektronikus uton,
(fejervizzrt@fejerviz.hu) a feihasznal6 altai torten6 befizetesr6I (feihaszna16 adatai,
befizetett osszeg, befizetes id6pontja).

9.5.

A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruias osszege az onkormanyzatot illeti

9.6.

A Szoigaltat6 az altaia, az onkormanyzat neveben megkotott vizikozmii-fejlesztesi
hozzajarulasi szerz6desbe, rogziti hogy a feihasznai6 adatainak, vaiamint a megvaitott
szoigaltatasi keret jogszabaly szerinti nyiivantartasat a Szoigaltat6 kezeii.

9.7.

A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruias kivetesevei kapcsoiatos iratokat a vizmu 6rzi,
azok seiejtezeset megel6z6en Szoigaltat6 egyeztetni koteies a vizikozmu-fejiesztesi
hozzajarulassal erintett onkormanyzattal.

Ezen megaiiapodas az ervenyben lev6 Uzemeitetesi Szerz6dessei egyiitt ervenyes .

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

Szoigaltat6

Pddos: polgannester
Hatarido: azonnal

Jogosult"

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www .bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. majus 28-i nyilvanos iilesenek
10. napirendi pontjahoz

Targy:

Aktualis iigyek

Az el6terjesztest keszitette:
El6terjeszt6:

. T6th Janosne cimzetes f6jegyz6
. T6th Janosne cimzetesf6jegyz6

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
Az aktualis iigyek napirendi ponthoz az alabbi eloterjesztest nyU.jtom be.

1./ Vagyonnyilatkozat teteli kotelezettsegrol:
A kepviselo-testiilet valamennyi tagj anak minden ev j anuar 31-eig vagyonnyilatkozatot kell
benyU.jtania ,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 Bizottsag elnoke, azonban ezt nem foglalta hatarozatba a testiilet.
A hatarozat p6tlasa erdekeben kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet az alabbi hatarozat-tervezet
elfogadasara.
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
........... ./2014. (V. 28.) hatarozata
vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseg teljesiteserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Ugyrendi 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 szennyvizszallitas koltsegelszamolasar61
A vfzgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny 44/H §-a kimondja, hogy a szippantott szennyvfz
osszegyiijteset es elszallftasat vegzo szolgaltat6 koteles a kozszolgaltat6i tevekenysegrol evente
reszletes koltsegelszamolast keszfteni, es azt a targyevet koveto ev marcius 31-ig a telepiilesi
onkormanyzatnak benyU.jtani.
A Kormanyhivatal Torvenyessegi, Ellenorzesi es Feliigyeleti Foosztalya felhfvta a figyelmiinket a
hatarido elmultara.

Tajekoztatom a Tisztelt Kepviselo-testi.iletet, bogy ezen kotelezettsegi.inknek nem tudunk eleget temu,
mert ez ev marcius 1-tol kotottunk szolgaltatasi szerzodest a nem kozm(\vel osszegyujtott telepulesi
folyekony bulladek elszallittatasara a LIQUID-PORTER Kft-vel.
Fentiek alapjan kerem a kovetkezo hatarozat-tervezet elfogadasat:

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
....... (V. 28.) hatarozata
nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijteset vegzo kozszolgaltat6
k01tsegelszamolasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII.
torveny 44/H §. (1) bekezdesebe eloirt koltsegelszamolas keszitesi es onkormanyzat reszere torteno
benyU.jtasi kotelezettseget megismerte.
Tekintettel arra, bogy kozszolgaltatasi szerzodes megkotesere csak 2014. marcius 1-jevel keriilt sor, a
kotelezettseg teljesitesere nem lat lehetoseget.
Hatarido: azonnal
Felelos: jegyzo
)

3./ Kozbeszerzesi tervrol
Szinten jogszabalyi eloiras, bogy kozbeszerzesi tervet kell minden onkormanyzatnak elfogadnia.
Bodmer koltsegvetese nem tartalmaz olyan berubazast, fejlesztest, mely kozbeszerzes-koteles lenne.
Errol kell dontest hoznia a Kepviselo-testiiletnek.

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
........ ./2014.(V. 28.) hatarozata
a 2014. evi kozbeszerzesi tervrol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete, a 2014. evi koltsegveteset figyelembe veve
kozbeszerzest nem tervez.

Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

Csakvar, 2014. majus 27.

Tisztelettel:

T6th Janosne sk.
cirnzetes fojegyzo
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EJ6te,·jesztcs Bodmer Kozseg ()nkormanyza ta Kcpviselo-testiiletc
2014. majus 28-i nyilvanos I zart iilcscncl<
l.napircndi pontjalwz

Targy: Orvosi iigyclet cllaflisi korzctenek meghatarozasa
Az elOterjcsztest keszftette: Katonane dr. Venguszt Beatrix

EIOterjeszto: Balogh Istvan Laszlo polgarmestcr
Tisztelt Kepviselo-testiiletl
.)

A Csakvar kozpontu osszevont orvosi iigyelet jogi szemelyisegge alakul<isat a tarsult telepiilesek
Bodmeron 2014.aprilis 23-an tartott egyiittes iilesi.ikon elvetettek a magas koltsegek es a megfelelo
szakszemelyzet tart6s l:Uanya miatt. Aprilis vegetal nem tudott biztonsaggal mi.ikodni az iigyelet 3
orvossal es 3 noverrel, ezert a Fejer Megyei Konnanyhivatal Ncpegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerve
M6ri Jarasi Intezete a bicskei kozpontban mi.ikodo iigyeleti szolgaltat6t jeli:ilte ki a telepi.ileseink
ellatasara.
A kijeli:ilessel ti:irteno feladatellatas az i.igyeleti szolgaltat6 reszere allamilag nem finanszirozott,
azonban telepiileseink termeszetesen nem kivantak az ingyenes szolgaltatast, ezert ideiglenes
szolgaltatasi szerzodes elfogadasat javasoltam a Kepvise16-testi.iletnek, melyre mi.ikodesi engedelyt
szeretti.ink volna k:emi es OEP finanszirozasi szerzodest kotni.
A Nepegeszsegiigyi h1tezet azonban a tegnapi napon azt a tajekoztatast adta, hogy nem tudnak sem az
onkonnanyzatnak, sem pedig a szolgaltat6nak a telepi.iles ellatasara vonatkoz6an miikodesi engedelyt
adni, rnivel nem tartozunk Bicske ellatasi teriiletehez.
Az orvosi ugyeletiink iigye finanszirozasi szempontok miatt, valamint az Motv.-nek megfelelo
feladatellatas biztositasi crdekeben is mielobbi megoldast kivan.
Az orvosi iigyelet megoldasara ket eset Jehetseges:
A.)
A kijelolt i.igyeleti szolgaltat6t61 az alabbi statisztikai adatokat kaptuk ellatasi teriiletiinkre
vonatk:oz6an a kijelotessel torteno feladatellatas elso 15 napjara:
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Az iigyclcti szolgaltat6 kapcsolat!ar!6 vczctojc t1gy nyilatkozott, hogy a bicskci cllM<lsi korzet a fen!i
adatok alapjan teleplileseink teri.iletevel biztonsaggal kibovitheto , a szakmai feladatcllatas gond ndkiil
biztosithat6 Bicskerol.
Az cllatas gordulekenyebbe tctelc crdckeben kcrik, hogy Csakvar, Vertesbogl<!r es Bodmer telepiilesek
kozosen egy plusz szemelyg6pjfmnli bicskei telephelyen to1ten6 clhelyezes6vel tegyek meg
kiszamilhat6bba a megl6v6 es a csatlakoz6 tclepU!esek szamara egyarant a szolga!tatast. Amcnnyiben
ket sulyos eset meriil fcl ugyanazon idointervallumban, esetlegcsen az i.igyeleti kozpontban leva orvos
is ki tud vonulni helyszfnre.
Amennyibcn a K6pvisclo-tcstiilet Bodmer bicskei ellatasi korzethcz torteno csatlakozasi szand6kanak
elfogadasa mellett dont, Bicske Varos Onkormanyzatat kell felkerni a kozbeszerzesi eljaras
1ebonyoHtasara az iigyeleti feladatok Bodmer es a meg csatlakozni szandekoz6 telepiilesek ellatasa
erdekeben, Bicske kozponttal.
A kozbeszerzesi eljaras k6ltsegeit telepiileseink lakossagszam aranyosan vaJlalnunk kell,
k6lts6gvet6siikbol biztositani sziikseges.

J elenleg a MEP finanszirozas atadasan feliil a bicskei eves iigyeleti hozzajarulas penziigyi
adatai a konibbi kozbeszerzes adataib61 kiindulva, elozetes kalkulaci6ink illetve az iigyeleti
szolgaltat6 ideiglenes dijszabasa alapjan a kovetkezok:
Csakvar
2.173.000
Vertesboglar
373.000
Bodmer
103.000
Ezt az osszeget kell sajat koltsegvetesiinkbOl biztositani.

Fentiekhez kapcsol6d6 feltetelek:
Orszagos Mentoszolgalat ininyitasaba t61teno bekapcsol6das,
hatter: egy mar meglevo iigyeleti kozpont, a kozpontban dolgoz6, illetve vonul6
szolgalattal.
A kozpont legalabb reszbeni Csakvaron tartasa erdekeben javasolt minden szombaton,
vasamap es iinnepnapon a reggeli 6nikban ket 6ra idotartamra telephelyi iigyeleti ,rendeles"
biztosftasa szakszemelyzet jelenletevel. Sajat lakossagunk szinvonalas kiszolgalasa erdekeben
erdemes a tovabbiakban is Mtkoznap estenkent 2-3 6raban a helyi haziorvosok, egeszsegilgyi
szakdolgoz6k bevonasa a Mtkozi feladatellatasba.
Ennek engedelyezesi fonmija iigyelet nem Iehet, mert annak meg telephelyi szinten is
megvannak az engedelyezesi feltetelei: ugyanolyan parametereket kell teljesiteni, mint a
kozpontban (hetkoznap es Mtvegen iigyeleti idoben orvos, asszisztens es gepjarmuvezeto,
valamint felszerelt iigyeleti rendelo). Magan haziorvosi tevekenyseg szinten nem
engedelyezheto a nepegeszsegilgyi iigyintez6 tajekoztatasi szerint. A megoldas talan
szakrendeles lehetne azoknak az orvosoknak a bevom1saval, akik a haziorvosi szakvizsgan
kiviil mas szakvizsgaval is rendelkeznek, de ezt meg egyeztetni kell a Nepegeszsegilgyi
Intezettel.
Mindezt a hatteret ad6 iigyeleti kozpont tevekenysege mellett javasolt biztositani, azon ml,
hogy 24 6raban mentoallomas mukodik Csakvaron, ami tovabbi ellatasi biztonsagot jelent.

B.)
Kedvezobb e11atas lehetne a korabbiakhoz hason16an csakvari iigyeleti kozpont is, ennek
koltsegei azonban egy mar meglevo iigyeleti telephely rank eso koltsegeit tekintve
osszehasonlithatatlanul magasabbak.

2

A kozponti orvosi iigyclet 30 milli6 Ft <isszkoltscg clbiranyzat(J (szemelyi es dologi
kiadasokkal egyutt), ez az i)sszeg az ugyeleti 6nik szamat6l 6s az iigyeleti szakszemclyzet
berszinvonalat6l fugg. Ugyanannyi Jenne egy te!epiilesre is, mint harom vagy tizcnharom
tclepulcs cgyuttes cllatasat vallalva osszcsen, csak a tarsult telepulesck szamat61 iugg6en
oszlik meg az onkom1imyzatok kozott.
Az OEP finanszfrozas az osszevont iigyelcthcz kepest valamivelmagasaqb osszegu:
,---

All ami
finanszfrozas

.

)

Csakvar

5 847 660Ft

Bodmer

v ertesboglar

343 980Ft
1 253 463Ft

osszesen

7 445103 Ft

Ezt kell kiegesziteni sajat kolts6gvet6sb01 Csakvar es V ertesboglar csatlakozasa eseten
Bodmenal egyiitt tovabbi 22,5 milli6 Ft-tal (melyet lakossagszam aranyosan kellene viselnie
a telepi.ileseknek), ebb61 Bodmer 1,2 milli6 Ft-ot fizetne sajat koltsegvetesbol. A
koltsegvetesben ennek fedezetet meg kell jelolni.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testi.ilet szfves velemenyet, illetve donteseit a fenti ugyben.

Bodmer, 2014. majus 27.
Balogh Istvan Laszlo sk.
polgarmester

)

A.)
Hatarozati javaslat
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete
/2014. (y....) hatarozata
bicskei orvosi iigyelcti cllatasi ki:irzethez ti:irteno csatlakozasr61
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete kifejezi csatlakozasi szandekat a Bicske
es Kornyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Tarsulashoz, mellyel a bicskei ellatasi teriilethez kivan
tartozni.
Felkeri Bicske es Komyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Tarsulas Tarsulasi Tanacsat, hogy a
csatlakozasi szandekot sziveskedjen elfogadni.
Felkeri Bicske Varas Onkonnanyzatat, hogy Bodmer telepiiles orvosi ugyeleti ellatasa
erdekeben a bicskei kozpontu ugyelettel kapcsolatos kozbeszerzesi eljaras teendoit lassa el
azzal, hogy az ellatasi szinvonal valtozatlan biztositasa erdeb~ben Bodmer telepiiles
Vertesboglar es Csakvar telcpiilesekkei kozosen egy szemelygepjarmu bicskei telephelyet
biztos:ftja a parhuzamosan felmeri.ilo veszhelyzetekre torteno azonnali reagalas lehetosegenek
biztosftasa erdekeben.
A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy jelen hatru:ozat kiadmfmyat haladektalanul
tovabbitsa a Bicske es Kornyeke Kozponti Orvosi Ugyeleti Tarsulas Tarsulasi Tamicsanak
Elnoke fele.
Hatarido: azonnal
3

FclciOs: polgarmcstcr
Hatarozati javaslat
Bodmer Kozscg Onkonnanyzata KcpvisciO-tcstiilcte
/2014. (V .... ) hatarozata
csakval"i telephclyii, iigyeleti jellegii r·endelcs biztositasar6l

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-tcstiilete lakossaga keso delutani es kora esti
szakellatasi jellegu ellatasanak biztositasa erdekeben kifejezi csatlakozasi szandekat a
Csakvari Onkormanyzati Tarsulas keretei kozott engedelyezesre kerlilo orvosi szolgaltatas
nyUjtashoz, csakvari keszenleti vagy rendelesi telephellyel. Az ezzel kapcsolatos koltsegeket a
Kepviselo-testi.ilet az 6sszk61tseghez kepest lakossagszam anlnyosan vallalja.
Felkeri a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas munkaszervezctet az ellatas engedelyezheto
fonm\.janak kidolgozasara es eloterjesztescre.
Hah1rido: 2014.julius 31.
FcleiOs: munkaszervezet vezeto

B.)
Hatarozati javaslat
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kcpviselo-tcstiilete
/2014. (V....) hatarozata
csakvari telephelyii kozponti orvosi iigyelct kozbcszerzcsi eljarasanak elinditasar6l

Bodmer Kozseg Onkonn{myzata Kepviselo-testiilete a Csakvar kozponttal mukodo kozponti
orvosi i.igyelet szervezesenek elinditasa, es a csakvari iigyelethez torteno csatlakozas mellett
dont. Felkeri a jegyzot, hogy a kovetkezo kepviselo-testiileti i.ilesre az iigyelet kozbeszerzesi
kifnisat tetjessze elo.
A kozbeszerzesi kiiras koltsegeinek ra eso hanyadat a Kepviselo-testiilet sajat koltsegvetese
terhere biztositja.

0

Hatarido: 20 14.julius 31.
Fclclos: jegyzo
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Fejcr Mcgyci Konnanyhivatal
Mori Janisi Hivatala
Nepe~~!.~K~gyi Intezcte
Jan'isi
·----------~--'

Iktat6szam : FE-06RJ045/0 1190-2/20 !4.
Ogyintczo: Nemeth Andrea
Telefon: 22/407-026

T<kgy : Tajekoztahis
Hivatkoz::lsi szam:

Melleklet: , Valaszaban, kt.:jtlk hivil!kMx.ml iig)•imts%;iruunkm!"

Csakvar Varos Onkonnanyzata
Katom1nc dr. V cnguszf Bcatrix

.

)

polgarmester
Csakvar
Szabadsag ter 9.
8083
TisztcH Polganucstci- Asszon~'!

lutb:cH\nkhiiz erkcz.ett

mcgkcre~escbcn

foglaltakra az alabbi tajekoztatast adom:

Csak olyau levekt:nysegre adbat(~ muki.idesi engedely mely a 2/2004. (XL 17.) Eiil\1 rcndclet
az cgcszscgiigyi szoiglHtat<tk cs miikodCsi cngcdclyiil' uyilvl~ntnrt:\s:il·cil, vulnmint nz
egeszsegiigyi szakmai jegyzckrol 2. szamu mclleklctelwn szcrcpcl (A mflkiJdesi
e11gede{pek kiaddsamtk alapjdul szolgd/6 egeszsegiigyi szakmak es k6djaik jegyze!<e)

A fcnt emlitett jogszabaly alapjan ezek a tevekenysegek engedelyezhelok, amennyiben az
cgcszscgiigyi szo1galtatasok nyujtasahoz sziiksegcs szakmai minimumfcltCtelelmH sz6I6
60/2003. (X. 20.} ESZCSM rcndclct, czcn szakmak6dokra vonatkoz6 fcltetclcinck
me.gfclel:
46 Siirg/fssegi betegelldtds

460 I
4602
4603

kozponti iigyclct
siirgiSssegi hetegelh\t6 egyseghen szerveze.tt szak(;'J!a!<\s
klinikai toxikol6gia

Kerem tajelwztatasom szivcs tudomasul v4~.P\~~~~-f~f~~:j~:~~·\
I

Mor, 2014. ndjns 23.
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Varga Erika
janl.si tisztifoorvos

8()60 M6r, Szcnt l~l~"<'ul ter 2.
Tclcfon: 221407·026 Fux: 22/407·83i e-mail: anlsz.rnorrfi;kdr.;mts?..ltu
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Cs:ikviir Vnros ()nkonn :i nyzala

Verlr$hogl:\r Kii1.~e.g ()nlwnm\nyza(a

8083 Csak\~~r
Szabadsag !cr 9.

8085

Vcr!csbQl~illr

Bodmer 1\iizscg ()ulwnnanyzata

80s o D_9.dm_9:

Alkolmany u. 3.

Yasvari P;\1 u. 58.

Bicskei es KoruyCice Kozponti Or-vosi {jgyeleii Tal'suh\s
2060 Bicske
Hosok tere 4.

Tcsscly Zoltan
Tarsulasi Tmuics Elnoke
reszere

)
Targy: Csatlakozasi szimdek bejelentese

Tisztelt Elnok (Jr!

20 13.november 19-en Onnek atadott beadvanyunkat megerositve bejelentji.ik csatlakozasi szandekunkat a Bicskei
Orvosi lJgyeleti Tarsulashoz. Nyilatkozatunk megerosftesehcz kepviscJO-testi.ilcteink dontese szukseges, amely majus
28-29-cn esedekes.
A Csakvar kozpontu osszevont orvosi iigyclet a megfelelo szakszemelyzct tartos hi{mya miatt aprilis vegetOJ nem
tudott biztonsaggal mukodni, ezert a Fejcr Megyei Konnanyhivatal Nepegeszsegi.igyi Szakigazgatasi Szerve M6ri
Janisi Intezete a bicskei kozpontban miikodo iigyeleti szolgal1at6t je!Olte ki a telepiileseink ellatasara.
A kijel61Cssel torteno feladatcllatas az ugyeleti szolgaltat6 reszere allamilag nem frnanszfrozott, azonban telepuleseink
termeszetesen nem kivanjak az ingyenes szolgaltatast, ezert ideiglenes szolgaltatasi szerzodes elfogadasat javasoltuk
kepviselo-testi.ileteinknek, melyre miikodesi engedelyt szerelti.ink volna k6rni es OEP finanszfrozasi szerzodest kotni.
A Nepegeszs6giigyi Intezet azonban a tegnapi napon azt a tajekoztatast adta, hogy ncm tudnak sem az
onkormanyzatoknak, scm pedig a szolgaltat6nak telepi.il6scink ellatasara vonatkoz6an milkodesi engedelyt adni, mivel
nem tartozunk Bicske ellatasi teriiletehez.
Ugyiink finanszirozasi szempontok miatt, valamint az Motv.-nek megfelelo feladatellatas biztositasi erdekebe1l is
mielObbi megoldast kivan.
A kijclolt iigyeleti szolgaltat6t61 az alabbi statisztikai adatokat kaptuk ellatasi teri.ilctiinkre vonalkoz6an a kijelolesscl
torteno feladatellatas elso 15 napjara: ~------.----,.,..-,----..--...,_..--~
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Az iigyeleti szolgfllia!6 kapc.sola!lart6 veze{(ije 11gy nyilalkozoll, hogy a bicsh:i ellM<isi ktirzct a Jcnfi adatok alilpj<in
tclcpiilt:seink tcriilctcvcl biztonsaggill kibiivilhcW, <l szakmai felad~ tcll{Ita s gone! nClkiil bizlositllal6l3ic.skeriil.
Az cll<itas gordiilekenycbbe !dele erdckeben azonban tclepiilescink egy plusz szemClygcpjannii bicskei telcphelycn
Wr!cno elhclyczcs6vcl szcretnek meg kiszamithatobba tcnni a meg!cvo 6s a csatl<Jkoz6 tel epulcsck szamfH·a egyan\nt a
szolgalt <1!as1. Amennyibcn ket st'Jlyos eset mcriil fcl ugyana zon icli:iintcrv<:l llumban, esellcgcscn az iigyelcti kiizpontban
levo orvos is ki tud vonulni hclyszfnre.

Javasoljuk, hogy telepiileseink csatlakozasi szandckanak elfogadasat kovet6en Bicske Yaros Onk.onm1nyzata Jegycn
felkerve k6zbcszerz6si eljaras lebonyoli!asara az i.igyele!i feladiltok telepiileseinkct crinto ellMasa crdekeben, Bicske
kozponttal.
A kozbeszerzesi eljan\s koltsegeit tclcpi.ileseink Jakossagszam aranyosan magukra vatlaljak, koltsegvetesi.ikbol
bizlosf!jak.

Ke1jiik kcrelmi.ink kedvezo elblralasat es tiunogatasM, es jclen leveli.ink kovelkez6 escdekes Tarsul<\si Tanacs iilesen
torien6 el6terjesztesct.

)
Csakvar -- Vertesboghir- Bodmer, 2014. majus 27.

Tisztelettcl:

Katonanc d1·. Venguszt Beatrix
polgarmester

)

Szbinyi Istvan

polgarmester

Balogh Istvan Laszlo
polgannester

ORVOSI iJGYELET EG ESZSEGUGYI SZOLGALTAT6 KOZHASZN{l
NONPHOFTT KORLATOLT FELEL()SSf~GO TARSASAG
4.031 Dcbrcccn, Istvru1 ut 6.
Tclcfon: o6·52 I 78:{-511 Fax: o6-52 I 787-531

e-mail: litl,at·sag@orvosiugyeletkht.hu

Tisztelt Polgarmestcr Assz:ony!

Hivatkozva 2014. majus 13-an kelt levelere a kovetkez6kr6l szeretnem tajekoztatni:
A megjelolt bizoUsagi iilesen dr. Kovacs Laszlo haziorvos reszerol elhangzott
panaszbejelentessel kapcsolatosan szeretncnk leszogezni, hogy sem hozzank, sem pedig a
tevekenysegiinket felilgyelo ANTSZ-hez nem erkezett semmilyen panaszbejelentes az6ta,
hogy Csakvar, Bodmer cs Vertesboglar lakosait is ellalja bicskei iigyeleti kozpontunk.
A konkretan megemlitctl vectesboglari danizscsipeses eset kapcsan le kell szogezniink, hogy
bicskei ugycletiink munkatarsai az OMSZ-al kozos diszpecserszolgalat riasztasat kovetoen
azonnal a helyszinre indultak, megkulonbozteto jelzest haszna!tak es a liasztast61 szamltott 11
pcrcen beliil (cs ncm 50 percen beliil!!) a helyszinre ertek. Itt raadasui mar az OMSZ egyik
ellat6egysegevel talalkoztak, akik addigra meg is kezdtek az ujraclesztest. Azaz az OMSZ
diszpecserszolgaJata a leheto leggyorsabban el6rhet6 egysegeket perceken belli! a helyszinre
vezenyelte, koztiik a bicskei ugyelct egyscge rendkiviil gyorsan, 11 percen belli! a hclyszinre
ert, ami nemhogy mcsszemenoen teljesiti a kozponti ilgyelet azonnali riasztasaval kapcsolatos
elvarasokat, !Janem meg a mentoszolga.lat rohamkocsija szamara eloitt 15 percen beliili
helyszinre erkezes kovetelmenyct is tUlteljesiti.
Egyebinint tajckoztatasul szeretnenk elmondani, hogy az OMSZ-al kozos diszpecserszolgalat
(rnagyaran az OMSZ szekesfehervad iranyftocsoportja) iranyftja bicskei kozpontunkat annak
indulasa 6ta, ami garantalja, hogy a diszpecseri funkci6t az erre a feladatra kikepzett,
elektronikus irAnyftasi rendszerckkcl tamogatott es az OMSZ ~lltal kidolgozott protokollokat
hasznai6 szakemberek vegzik, gepkocsink es kijar6 iigyeleti teamiink helyzetet folyamatosan
ellen6rzik. Ez a kozpont tudja a leghatckonyabban in!nyitani az ugyeletek es az OMSZ
egysegeit, elkeriilni a parhuzamossagokat es gazdalkodni a kapacitasokkal. Ez az iranyitasi
fonna az egyetlen amely eurokonfom1 es amclynek bevczctesc immaron jogszabaly alapjan
kotelezo, az elkovetkezo egy evben orszagos lefedettsegere lehet szamitani. Ez a
diszpecserszolgalat azonnali, 2 6ran beliili vagy 2 6ran tuli idojelzcssel adja ki az ilgyeletiink
szam:ira a feladatokat, omi a1ro. vonatlcozik, hogy azonnali indulnst kcr, illctve a beteg 2 6ran
beliili vizsgalatat varja el avagy az eset ncm surgossegi jellegii, fgy a betegforgalomt61
ftiggoen akar 2 6nin tuli ellll!asa is megfelelo szakmai szempontb61.
A tuzeset kapcsan ellatott beteg vonatkozasaban sz.eretnenk jelezni azt, hogy ez az eset
egyertelmiicn mentesi kateg6riaba tarfozik, amihez az OMSZ sajnt mentoegyseget vezcnycltc,
az iit,ryeletet ebben az esetben nem is ertesitettek, tehat ha a kolleganak barmilyen tovabbi
infonnaci6ra van sziikseges azt az Orszagos Mentoszolg::llatt61 kcrheti, iigyelctiink ebben nem
il!etekes.
Akik megjelent<:k bicskei ugyeletunkon minden esctbcn megkaptak a megfelelO ellutast,
semmifele panaszuk nem volt az ellatassal kapcsofatosan, bar tObben kifejtettek, hogy
oromiikre szolgal az, hogy a bicskei iigyeleten orvossal tatalkoznak megjelcnesukkor, ugyanis
a csakvari iigyeletcn sok esetben csak noverrcl tudtak konzul!atni. (Az atlagos ambulans
forgalom hetvegi napon sem haladja meg a 15 tot bicskei i.igyeleti rendelonkben 24 ora alatt,
azaz 50-60 Ogyeletrc varakoz6 beteggcl egyszerilen ncm lehetsegcs tahilkozni a rende!Oben.

Azt pedig hogy milycn vclcrncnyc van az ott varakoz6kr61 a kollcganak, inkfibb nem is
szcrctncnk kommentalni.)
Rcndkfvi."il ku!Onosnek tartjuk, hogy hozzank il!etve az illetckes onkormanyzatokboz,
valamint a szakhat6saghoz nem crkezett egyetlen ellatasi panasz scm, mig a panaszt bcjclento
kolh~ganal halmoz6dnuk az ilyenek, m ~lrcsak azert is, mert a majus 1. - 15. kozotti idoszakban
osszcscn 3 J betegct lattunk el a harom tcleptiles vonatkozasaban. Az erre vonatkoz6 adatokat
a lcnti tablazntban foglaltuk ossze:
Bodmer
Rendelo
Lakas
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Szcretnenk hozzatenni, hogy cz az cllatasi szam a harom telepules 6400 fOs lakossagara
vetftve, egy cvre extrapolalva pontosan megfelel az iigyeleti el!atasi intenzitas orszagos
atlaganak.

Mindenkepp hangsulyozni szeretnenk azt is, bogy a betegbeutalll.si rend a betcg lak6helyehez
ktitott, azaz nem fiigg utt61, hogy hoi van az alapellatasi kozponti ugyelet rendeloje (Bicsken
avagy Csakvaron), a betegeket pontosan u&'Yanugy es ugyanoda kell sziikseg eseten
tovabbinl.nyilanunk, ahova es ahogyan az konibban is to11ent.
6sszcsscgebcn szcrctncnk hangsulyozni azt is, hogy a fclvetctt .,konkr6t panasziigyek"
cgyt61-cgytg targyi tcvcdessel terheltelc, semmi!yen m6don nem felelnek meg a val6sagnak,
osszcsegiikben pedig !endenci6zusan bicskei kozpontunk munkuja cllcni hangulat kel!esere
alkalmasak. A konk.retan felemlitett esetek ennek okan alkalmasak Tarsasugunk es a rank
osztott feladatot bccsU!ettel elhito Kollcgaink j6 hirnevenek megsertesere, mivel
onkom1anyzati bizottsagi ulcsen hangzottak el es jegyzokonyve7.esre is keriiltek. Kerji.ik
Polgannester Asszonyt legyen szives eljarni az iigyben, hogy a nyilv6nval6an ncm
megfeleloen tajekoztatott kolleganak allitasait- a most mar mcgfelel6 infom1aci6k birtobiban
- hasonlo koriilmcnyek koztilt ill. f6rumon legyen lehetosege visszavonni, cllenkezo esetben
ugyanis kenytelenek lenncnk megtcnni a megfelelo jogi lepeseket.

Tovabbi felveteseire reagava szeretncnk t~jekoztatni arr6l, hogy Csakvar ki:izpont(l kiizponti
alapellatlisi tigyeletet tenneszetcsen - az crintett onkonnanyzatok ezininyl! szandcka es
megfelcl6 kotelezettsegvallalclsa eseten - lehetseges miikodtetni, azonban ennek szakmai
indokoltsaga, illctve financia!is hMtere egyarant rendkfvul ketsegcs szamunkra. A hazai
kozpon!i alapellatasi iigyeletek legtobbje legalabb 20-40.000 tOt Iat el, a 10.000 fo alaui
lakossagszamu kozpontok rendkfviil ritkak, 6.400 fos kozpontra pcdig ta!lm nem is Jenne
masik pelda. Ha az orszagos iigyeleti ellatasi adatokat megvizsga!juk, az lathat6, hogy
atlagosan kb. J 20 kozponti i.igyeleti el!Utasi jut 1000 lakosra evente. Ez a szam nyilvanval6an
lehet valamivel magasabb oiyan telepuh~seken, ahol egy kisebb kozosseg helyben eleri az
ugyeleti rendelot, azonban itt sem a szakmai indokoltsag, inkabb a konnyu eleres oklin nohet
valamclyest a forgalom. Ezzel a I 20 eset/1 000 lakos/ev orszagos i.igyeleti atlagintenzitassal
szamolva, egy 6.400 fOs lakossagi korben atlagosan napi 2.1 csct keriltne e!!atasra. Ha akar
50%-al nagyobb forgalommal szamolunk, akor is csupan 3 esetlnap. Hogy ilyen esetszamra
celszeru-e kozponti iigyeletet szervezni, a szakmai vatasz az hogy nyi!vanvaloan nem. A
gazdasagossag tekinteteben pedig megfelelo jelz6szfu11 lehet, hogy ilyen forgalmi adatok
mellett (egy onall6 csakvari kozponti ugyelet fcltctelrendszerevel es koltsegeivel szamolva)
cgy iigyeleti eset elhitasa 30.000-40.000 Ft-ba keriilne.
A hCtvegi illetve iinnepnapi nelu\ny 6n\s hclybeni ellatas - a helybeu dolgoz6 haziorvos
kollegak egyiittm(\kodesevel -, elsosorban lakossagi kenyelmi- cs nem szakmai szempontb61
esetlegesen indokolhat6 es megvalosithat6 lehet. Ennek pontos feltcteieihez azonban szamos
tovabbi korlilmeny ismerete szilkseges (pl. helybeo dolgoz6 haziorvos kollcgak reszveteli
szandCka cs dijazasi igenyilk, rendel6i rezsikoltsegek, val6s lakossagi igenybevetel varhat6
szintje stb.). Tovabba sziikscges a megfclelo szak11at6sagi engedely is, melyet az elozetes
informaci6k alapjan iigyeleti rendelesre, reszid6s megoldasban nem lehetseges kiadni. Ennek
megfele!Oen a hetvegi helybeni iigyeleti rendeles megval6sithat6saga tovabbi egyeztetest
igcnyel.
Szeretnen.k hangsulyozni hogy mint minden iigyeleti kozpontunkban, fgy itt is cclunk 6s
erdekilnk a he!yben dolgoz6 kollegakkal val6 j6 egyi.ittmukodes kialakitasa, fenti
tajekoztatasunk is ezt a celt szolgalja. Amennyiben pedig erre igeny mutatkozik, a harom
erintett telepiilesen dolgoz6 Mziorvosok szamara is biztositjuk a bicskei ugyeleti kozpont
munkajahoz Wrteno csatlakozas lehetoseget.
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Ogyvezeto

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
6/2014. (V.30.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzat 2013. evi kOltsegvetesenek vegrehajtasarol szolo 5/2014. (V.S.)
onkormanyzati rendelet modositasarol

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az allarnhaztartasr61 sz616 2011. evi 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.§ Bodmer Kozseg Onkorm{myzatanak 5/2014 (V.5) onkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban:
Or) 3.§-a helyebe a kovetkezo 3.§ keriil,
, A 3.§ Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX evi torveny 110.§ (2)
bekezdeseben eloirtak alapjan az Onkormanyzat vagyonkimutatasat e rendelet 5. 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.

0

Zaradek:
Kihirdetve: Bodmer, 2014. mijus 30-an

1 . meiiE§klet

5/20 14 (V.S) onkonnanyzati rendelet S.melleklet

V agyonkimutatas
2013.ev
Mcgncvczcs

ezer forintban
Elozo cvi

ESZKOZOK
A) BEFEKTETETT ESZKOZOK

I. Jmmateritilis javak

Targyevi

190 275

193 474

175 731

186 628

2 53 7

3 381

2 537

3 38 1

1.1. Forgalomkeptelen immaterial is javak
1.2. Korlatozottan forgalomkepes immaterial is javak

1.3. Forgalomkepes immatetialis javak
I14 529
Ill 386

II. Tlirgyi eszkozok
I. lngatlanok es a kapcsolodo vagyoni ertekii jogok

124 621
121 728

I. I. Forgalomkeptelen ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e11ekil jogok

71 228

81 570

I. I. I. Helyi k6zutak

44 896

55 238

I. I .2 . F6ldteiiiletek

I I 318

I I 318

1.1.3. K6ztemet6k
I. I .4. Egyeb az 6nkonnanyzat altai forga lomkeptelennek min6sitett ingatlanok es a kapcsol6d6
vagyoni eJteku jogok

15 014

15 014

1.2. Korl<\tozottan forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1teku jogok

38 209

38 209

366

366

37 843

37 843

1949

1949

1421

I 421

1.2. I. Foldteiiiletek
1.2.2. Milemlek ingatlanok
1.2.3. Egyeb az 6nkonnanyzat altai korl<\tozottan forgalomkepesnek min6sitett ingatlanok es a
kapcsoJ6d6 vagyoni erteku j ogok (Iakasok, teJkek, SpOitceJu ingatJanok, letesitmenyek)

1.3. Forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1teku jogok
1.3. I. Lakasok
1.3 .2 Telkek, foldteiiiletek
1.3.3. Egyeb az 6nkormanyzat altai forga lomkepesnek min6sitett ingatlanok es a kapcsol6d6
vagyoni eJteku jogok
2. Gepek, berendezesek es felszerelesek

528

528

2893

2893

2 893

2 893

844

0

844

0

2. I. Forgalomkeptelen gepek, berendezesek es felszerelesek
2.2 . Korlatozottan forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek
2.3. Forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek
3. Jarmuvek
3. I. Korlatozottan forgalomkepes jannuvek
3 .2. Forgalomkepes jannuvek
4. Tenyeszallatok (forgalomkepes)
5. Bemhazasok, felujitasok
5. I. Forgalomkeptelen eszkoz Ietesitesere iranyu16 bemhazasok, feluj itasok
5.2. Korlatozottan forgalomkepes eszkoz letesitesere iranyul6 bemhazasok, feluj.
5.3. Forgalomkepes eszkoz letesitesere iranyul6 bemhazasok, felujitasok
6. Bemhazasra adott el6legek
6. I. Forgalomkeptelen targyi eszk6z6k letesitesere iranyul6 bemhazasra ad. El6legek
6.2. Korlatozottan forgalomkepes targyi eszk6z letes. iranyul6 bemh. adott el6legek
6.3 . Forgalomkepes targyi eszkoz letesitesere iranyul6 bemhazasra adott elolegek
7. Allami keszletek, tartalekok
7. I. Forgalomkeptelen allami keszletek, ta1talekok
7.2. Korlatozottan forgalomkepes allami keszletek, ta11alekok
7.3. Forgalomkepes allami keszletek, tartalekok
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1. melleklet

5/2014 (V.5) i:inkonn<'myzati rendelet 5.melleklet

v agyo nknnutatas

Ill. Befektetett penziigyi eszkiiziik

2013.

I. Egyeb tmt6s reszesedes

I 099

eiel6~<

I 020

I 020

79

40

57 566

5 7 566

57 566

57 566

14 544

6 846

ev

1.1. Korl<\tozottan forgalomkepes egyeb tatt6s n!szesedes
1.2. Forgalomkepes egyeb tatt6s reszesedes
2. Tatt6s hitelviszonyt megtestesit6 ettekpapir (forgalomkepes )
3. Tatt6san adott k6lcs6n (forgalomkepes)
4. Hosszu lejaratu bankbetetek (forgalomkepes)
5. Egyeb hosszu lejarat6 k6vetelesek (forgalomkepes)
6. Befektetett penziigyi eszk6z6k ettekhelyesbitese (forgalomkepes)

IV. Ozemeltetesre, kez. titadott, koncesszioba adott, vagyonk. vett eszk.
!V.I. Uzemeltetesre, kezezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett
forgalomkeptelen eszk6z6k
IV.2. Ozemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett korlatozottan
forgalomkepes eszk6z6k
IV.3 . Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett forgalomkepes
eszk6z6k
B) FORG6ESZKOZOK

I. Keszletek (forgalomkepes)
II. Ktivctclcsek (forgalomkcpes)
III. Ertckpapirok

787

1219

8 000

2 000

I. Egyeb reszesedes (forgalomkepes)
2. Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesit6 ettekpapirok (forgalomkepes)

8 000

2 000

IV. Penzeszkiiziik (forgalomkepes)

5 541

3 465

V. Egyeb aktiv penziigyi elsztimolfisok (forgalomkepes)

216

162

FORRASOK

534

964

F)KOTELEZETTSEGEK

534

964

531

956

3

8

13 155

13 485

13 155

13 485

I. Hoswllejfiratu kiitelezettsegek (forgalomkepes)
II. Rovid lejtiratii kiitelezettsegek (forgalomkepes)
Ill. Egyeb passzfv penziigyi elsztimoltisok (forgalomkepes)

KONYVVITELI MERLEGEN KIVULI TETELEK
KONYVVITELI MERLEGEN KiVULI ESZKOZOK
"0"-ra Ieitt, de hasznalatban leva eszk6z6k allomanya

Reszedesek nevesitve 2013.december 31.
Megnevezes
Fejer Megyei Onkormanyzatok Temezk:ezesi Kft.
Fejerviz Zrt.

osszesen

Ertek
30

990
1 020
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rintban

