Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 27-én, szerdán 08:00 órakor megtartott rendes nyílt ülésének
jegyzőkönyve
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III. 27.) önkormányzati
rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
37/2019. (III. 27.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
38/2019. (III. 27.) határozat a polgármesteri beszámolóról
39/2019. (III. 27.) határozata a napirendi pontokról
40/2019. (III. 27.) határozat a Tökmag Focisuli Sportegyesület 2019-2020. évi pályahasználatáról
41/2019. (III. 27.) határozat a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról
42/2019. (III. 27.) határozat az Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítésére
vonatkozó kérelem elbírálásáról
43/2019. (III. 27.) határozat az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolójáról
44/2019. (III. 27.) határozat a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolójáról
45/2019. (III. 27.) határozat az Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésére vonatkozó 165/2017 (X. 25.) határozat visszavonásáról
46/2019. (III. 27.) határozat Őrbottyán Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervének elfogadásáról
47/2019. (III. 27.) határozat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tárulási tanácsába tag
delegálásáról
48/2019. (III. 27.) határozat Kisnémedi Község Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási
szerződés elfogadásáról
49/2019. (III. 27.) határozat az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának
módosításáról
50/2019. (III. 27.) határozat az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának
módosításáról
51/2019. (III. 27.) határozat a 2019. évi közbeszerzési tervről
52/2019. (III. 27.) határozat a „Szilárd útburkolat építése, korszerűsítése és közműfejlesztés
Őrbottyánban” megnevezésű közbeszerzési eljárás tárgyában
53/2019. (III. 27.) határozata a Tarsolyos Baráti Kör pályázatáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én, szerdán 08:00
órakor megtartott rendes nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2162 Őrbottyán, Fő út 99.)

Jelen vannak:

Kmetty Károly
Szabó István
Benedek Éva
Cserepka András
Dékány András
Kiss László
Kollár Sándor
Gállné Mezősi Szilvia
Kiskuti Petra
Batki Gabriella
Muzsay Márta
Previák András
Takács-Sánta Ágnes
Könyvesi Csaba
Dr. Barnáné Kárpáti Bernadett
Balázsné Szalai Katalin
Tinelly Zsolt
Papp László
Páli Péter
Oláh Henrietta

Igazoltan távol:

Csernákné Szoboszlai Szilvia
Lehoczky Enikő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
aljegyző
gazdasági vezető
családsegítő szolgálat intézményvezető
Gamesz igazgató
Művelődésiház vezető
Polgárőr Egyesület
szervezési iroda
óvoda vezető

jegyzőkönyvvezető
képviselő
képviselő

Meghívó szerinti napirendi pontok:
NAPIREND ELŐTT
-

Képviselői kérdések, interpellációk, felszólalások
Polgármester beszámolója a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról,
tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről

Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pályahasználat a Tökmag Focisuli Sportegyesület számára
Megállapodás kötése fogorvosi ügyeleti ellátásra
Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének elbírálása
Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója
Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó
határozat visszavonása
Őrbottyán Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervének elfogadása
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tag delegálása
Feladat-ellátási szerződés kötése Kisnémedi Község Önkormányzatával
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának módosítás
Intézményi térítési díj megállapítása
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
„Szilárd útburkolat építése, korszerűsítése és közműfejlesztés Őrbottyánban” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
Egyebek
1

Kmetty Károly polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a testületi ülésen. Lehoczky
Enikő és Csernákné Szoboszlai Szilvia jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
szeretném felkérni Benedek Éva képviselőt. Aki egyetért a hitelesítő személlyel kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítő választásáról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2019. (III. 27.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 27-én, szerdán 08:00 órakor
tartandó ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Benedek Éva képviselőt választja.
Kmetty Károly polgármester: Napirendek előtt van valakinek kérdése?
Kiss László képviselő: A hivatal zászlóiról érdeklődnék, hogy nincs kint egy ideje és március 15-én a
villanyoszlopokon kint voltak zászlók, de a hivatal épületén nem. Mi ennek az oka?
Kmetty Károly polgármester: Tisztításon vannak, de folyamatosan kint vannak.
Previák András Gamesz igazgató: Pótoljuk.
Kmetty Károly polgármester: Amennyiben nincs más, akkor a polgármesteri beszámolóra térjünk át.
Van valakinek kérdése, észrevétele a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban?
Szabó István alpolgármester: Láttam, hogy a hivatal dolgozói a TeSzedd alkalmával összegyűjtöttek
55 zsák szemetet, ehhez gratulálni szeretnék és szeretném megköszönni a Gamesz igazgatójának az
egész heti munkájukat. Továbbá a többi civileket, gyermekeket, akik a többi 425 zsákot és több mint
3
10 m szemetet összeszedték megemlíteni. Köszönöm szépen.
Kmetty Károly polgármester: Olvasva az Őrbottyáni Közösségi Csoport bejegyzéseit, sikeres akció
volt ez az idei TeSzedd. Annyi kiegészítést szeretnék tenni a polgármesteri beszámolóhoz, hogy a
termelői piac pályázatunk sikeres volt. Polgármesteri beszámolóval kapcsolatban van még valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a polgármesteri beszámolóról az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2019. (III. 27.) határozata a
polgármesteri beszámolóról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta.
Kmetty Károly polgármester: A napirend kiküldésre került. Ezzel kapcsolatban van valakinek
észrevétele vagy módosító javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi pontokat az kérem,
hogy kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokról 7
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2019. (III. 27.) határozata a napirendi
pontokról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. március 27-én, szerdán 08:00 órakor
tartandó rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pályahasználat a Tökmag Focisuli Sportegyesület számára
Megállapodás kötése fogorvosi ügyeleti ellátásra
Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének elbírálása
Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója
Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó
határozat visszavonása
Őrbottyán Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervének elfogadása
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tag delegálása
Feladat-ellátási szerződés kötése Kisnémedi Község Önkormányzatával
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
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11.
12.
13.
14.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának módosítás
Intézményi térítési díj megállapítása
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
„Szilárd útburkolat építése, korszerűsítése és közműfejlesztés Őrbottyánban” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
15. Egyebek
1. napirendi pont: Pályahasználat a Tökmag Focisuli Sportegyesület számára
Tárgyalta a Pénzügyi és a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Humánügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. Zoltán jelezte, hogy a
gondnoki teendői miatt nem tud itt lenni.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Amennyiben nincs, aki támogatja a pálya használatát az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2019. (III. 27.) határozata a Tökmag
Focisuli Sportegyesület 2019-2020. évi pályahasználatáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Focisuli
Sportegyesület részére, a 2019. évi futballszezonra (2019. július 1. – 2020. június 30.), az edzésekre
és előre egyeztetett időpontokban tartott mérkőzésekre a 2162 Őrbottyán, Sport köz 1. szám alatt levő
sportpálya és létesítményeinek használatát biztosítja.
2. napirendi pont: Megállapodás kötése fogorvosi ügyeleti ellátásra
Tárgyalta az Ügyrendi és a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem az Ügyrendi Bizottság alelnökét?
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a Humánügyi Bizottság elnökét?
Benedek Éva képviselő: Elfogadásra javasolta.
Szabó István alpolgármester: Petrát kérdezném, hogy milyen gond lehet, ami miatt megakadhat a
szerződéskötés? Ez ügyben történt valami előrelépés?
Kiskuti Petra aljegyző: Nem jelezte a Gál doktor, hogy valamire jutottak volna, ezért is szól úgy a
határozati javaslat. Abban maradtunk vele, hogy a testület elfogadja ezzel a kiegészítéssel és akkor
ők is várnak egy kicsit, hátha rendeződik és jönnek jelentkezők és ha nem, akkor jelentkezni fognak.
Új információ nincsen sajnos.
Dékány András képviselő: Miről volt szó a bizottsági ülésen?
Kmetty Károly polgármester: Fogorvosi ügyeletre kötnénk szerződést, de ez csak akkor fog
elindulni, ha más településeken is megvan az érdeklődés és megvannak a testületi hozzájárulások,
ha nem, akkor egy opcionális hozzájárulással tudnánk majd itt elindítani.
Dékány András képviselő: Köszönöm.
Kmetty Károly polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot
elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2019. (III. 27.) határozata a fogorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DentoGál Kft. ajánlatát
elfogadja és 2019. május 1. napi hatállyal szerződést köt a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó
fogorvosi ügyelet ellátására a határozat mellékletét képző szerződés szerint azzal, hogy a szerződés
nem lép hatályba, amennyiben a DentoGál Kft. az ajánlatát visszavonja vagy megváltoztatja, továbbá
amennyiben a szerződés hatályba lépésig az ellátás nyújtására vonatkozó működési engedélyt nem
kapja meg. A Képviselő-testület a szerződésben meghatározott díj fedezetét az önkormányzat 2019.
évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Melléklet Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2019. (III. 27.) határozathoz
Szerződés fogorvosi ügyeleti tevékenység ellátására
amely létrejött egyrészről Őrbottyán VárosÖnkormányzata (székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.,
adószám: 15731120-2-13) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Kmetty Károly
polgármester,
másrészről a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11.,
adószám: 23484946-1-13) (továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró dr. Gál József Miklós
ügyvezető között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
I.

Szerződés tárgya

1.

Az Önkormányzat Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.)
számú határozata alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátása
érdekében megbízza a Szolgáltatót, hogy Őrbottyán Város közigazgatási területén élő lakosok
fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátását 2019. május 1. napjától
határozatlan időtartamban végezze.

2.

Jelen szerződés a Szolgáltató által 2019. február 4. napján kelt, az Önkormányzat részére
megküldött ajánlatában foglaltak alapján kerül megkötésre, mely ajánlat a szerződés mellékletét
képzi.

II.

Szolgáltató kötelezettségei

3.

Szolgáltató az I. pontban meghatározott ügyeleti ellátást a 2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 11.
szám alatt működő rendelőben biztosítja az alábbiak szerint:
munkanapokon:

Hétfő 20.00 – Kedd 08.00 óra között,
Kedd 20.00 – Szerda 08.00 óra között,
Szerda 20.00 – Csütörtök 08.00 óra között,
Csütörtök 20.00 – Péntek 08.00 óra között,
Péntek 12.00 – Szombat 24.00 óra között,

szombaton, munkaszüneti és ünnepnapokon:
Szombat 00.00 – Vasárnap 24.00 óra között,
Vasárnap 00.00 – Hétfő 08.00 óra között.
4.

A Szolgáltató az ellátást a hatályos a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján nyújtja.

5.

Szolgáltató vállalja, hogy az ellátást – a vonatkozó szakmai szabályok figyelembevételével –
úgy szervezi meg, hogy a betegek várakozási ideje minél rövidebb legyen.

6.

Szolgáltató vállalja, hogy az ügyelethez panasszal forduló beteget ellátja az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint.

7.

Szolgáltató folyamatosan biztosítja az ellátásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
működőképességhez szükséges minimumkövetelményeket, valamint az ügyelet működéséhez
szükséges tárgyi feltételeket.
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8.

Szolgáltató gondoskodik
a)

az ügyeletnek helyt adó rendelő rezsiköltségeinek (víz, villany, fűtés, csatorna,
távfelügyelet) és a vonalas és mobil kommunikációs díjak (telefon, fax, internet)
megfizetéséről,

b)

az ügyeleti helyiségek takarításáról, tisztántartásáról, a keletkezett kommunális hulladék és
veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, továbbá az orvosi textíliák
tisztításáról,

c)

az ügyeleti helyiségek karbantartásáról, a működés műszaki feltételeinek biztosításáról.

9.

Szolgáltató nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához
szükséges hatósági engedélyekkel és az előírt kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik,
azokat az Önkormányzatnak bemutatta. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az általa
foglalkoztatott fogorvosok a szükséges szakmai, képesítési feltételekkel, valamint működési
engedéllyel rendelkeznek.

10.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat jogosult az ügyeleti ellátást és annak
minőségét – az orvosi titoktartás körébe tartozó adatok kivételével – folyamatosan vagy eseti
jelleggel ellenőrizni. Szolgáltató köteles az Önkormányzat ellenőrzési tevékenységét
elősegíteni.

11.

Szolgáltató felel az ügyeleti ellátás nyújtása során bekövetkezett eseményekért, az
Önkormányzat az ügyeleti ellátás nyújtása során bekövetkezett szakmai hibákért felelősséget
nem vállal.

12.

Szolgáltató köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amely a szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással lehet, különösen az ellátásnyújtás
helyét, a működési engedélyt, a megfelelőség-tanúsítványt, és a finanszírozóval való
szerződéskötést, illetve az ezekkel összefüggő bárminemű változást illetően.

III.

Önkormányzat kötelezettségei

13.

Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés aláírását követően minden év január 1. napján
nyilvántartott lakosságszám alapján 11, azaz tizenegy forint/lakos/hó összegű díjat fizet
Szolgáltatónak számla ellenében kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül átutalással
Szolgáltató Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett 14100488-18852649-0100000008 számú
folyószámlájára.

14.

A szerződés szerinti díjat az Önkormányzat negyedéves fizetési ütemezésben az adott
negyedév egészére fizeti meg.

15.

A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával
hozzájárul azzal, hogy amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Szolgáltatóval
bármely oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, úgy jelen szerződés is hatályát veszti.
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 13. 18. pontban meghatározott díj független a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozástól.

IV.

A szerződés hatálya, teljesítése, felmondása

16.

Szerződő felek a szerződést határozatlan időtartamra, 2019. május 1. napjától kötik.

17.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél kezdeményezésére
felülvizsgálják, a szükséges módosításokról megállapodnak.

18.

A szerződés egyoldalú felmondására Szerződő felek 30 napos rendes felmondási időben
állapodnak meg, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. A
szerződés közös megállapodással való felmondása esetén Szerződő felek rövidebb felmondási
időben is megállapodhatnak.

19.

Szerződő felek kijelentik, hogy súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van
helye. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen abban az esetben, ha a beérkező
panaszokból alaposan arra lehet következtetni, hogy Szolgáltató neki felróható magatartásával
súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegést követ el Szolgáltató, ha jelen
szerződés II. pontjában meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti.

20.

A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés
esetén (kivéve: vis maior esetét) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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21.

Jelen szerződés hatálya alatt a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Szolgáltató
akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen eset lehet például: sztrájk, tűzeset,
árvíz. A vis maior csak akkor váltja ki a fenti joghatást, ha közvetlen összefüggésben áll a
Szolgáltató tevékenységének végzésével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

22.

Jelen szerződés érvényét veszíti a finanszírozó szervvel kötendő szerződés megszűnése és a
szakmai felügyeletet ellátó hatóság kezdeményezése esetén. A felmondási idő alatt a
Szolgáltató köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást folyamatosan teljesíteni.

V.

Szerződő felek együttműködése

23.

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során
együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.

együttműködnek. Az

Önkormányzat közreműködője:
Név:

Kiskuti Petra aljegyző

Telefonszám:

+36-70/456-49-22

E-mail cím:

kiskuti.petra@orbottyan.hu

Szolgáltató közreműködője:
Név:

Dr. Gál József Miklós ügyvezető

Telefonszám:

+36-20/808-29-30

E-mail cím:

fogsor@gmail.com

24.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés tárgyára
vonatkozó jogszabályokat, azok változását folyamatosan nyomon követik és abból adódó
kötelezettségeiket teljesítik. Az ügyeleti ellátásra vonatkozó jogszabályok lényeges változása
esetén Szerződő felek a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül konzultációt
kezdeményeznek.

VI.

Záró rendelkezések

25.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, az egészségügyi
ellátásra irányadó hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

26.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés
úton próbálják rendezni.

27.

Ezen szerződés polgári jogi jogügyletnek minősül és a teljesítésből származó viták eldöntésére
– eredménytelen békés út esetén – a felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.

A megállapodás egymással megegyező 27 pontból álló 4 eredeti példányban készült, melyet
Szerződő felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írnak alá.
Őrbottyán, 2019. …
Kmetty Károly

Dr. Gál József Miklós

polgármester

ügyvezető

Őrbottyán Város Önkormányzata

DentoGál Kft.

Jogilag ellen jegyzem:
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző, Őrbottyán Város Önkormányzata
Pénzügyileg ellen jegyzem:
Batki Gabriella
gazdasági vezető, Őrbottyán Város Önkormányzata
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3. napirendi pont: Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének
elbírálása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a elnök urat?
Kollár Sándor képviselő: Mind a két bizottság elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs,
aki elfogadja a határozati javaslatot az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2019. (III. 27.) számú határozata az
Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítésére vonatkozó kérelem
elbírálásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) az Őrbottyán, 277 hrsz. alatti ingatlant közterületté minősítéséhez hozzájárul,
b) az átminősítéssel kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.
c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Tinelly Zsolt, Papp László és Páli Péter 08 óra 09 perckor elhagyták a Tanácstermet.
4. napirendi pont: Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló
Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem az elnök urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Könyvesi Csaba Polgárőr Egyesület: Köszönöm nem, ha kérdés van szívesen válaszolok.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Kollár Sándorképviselő: Elfogadásra javasolja a bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdés esetleg?
Amennyiben nincs, aki a Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolóját tudomásul veszi, az kérem
kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2019. (III. 27.) határozata az
Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és tudomásul veszi.
5. napirendi pont: A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója
Tárgyalta a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Ágnes, van-e kiegészíteni valód?
Takács-Sánta Ágnes Művelődésiház vezető: Köszönöm szépen, nincs.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: Elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Azzal mindenki tisztában van, hogy a Művelődési ház állaga milyen.
Kaptunk egy ellenőrzést is ez ügyben, amiről készült egy észrevétel halmaz. Gyakorlatilag ugyan azt
fogalmazta meg az elemzést végző, amit mi. Reméljük lesz lehetőségünk arra, hogy a Művelődési
házakra pénzt áldozzunk és az épületeket, illetve a körülményeket javítani tudjuk. Amennyiben nincs
több kérdés, aki a beszámolót elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 44/2019. (III. 27.) határozata a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi
beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi
beszámolóját elfogadja.
6. napirendi pont: Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére
vonatkozó határozat visszavonása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Elnök úr?
Kollár Sándor képviselő: Mindkét bizottság elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Kérdése van valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot a visszavonásról az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2019. (III. 27.) számú határozata az
Őrbottyán, zártkert 2065 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó 165/2017
(X. 25.) határozat visszavonásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyán, zártkert 2065
hrsz. alatti ingatlant értékesítésére vonatkozó 165/2017. (X. 25.) határozatát visszavonja és az ügyet
lezártnak tekinti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testületi döntést közölje Vajda Péterrel.
7. napirendi pont: Őrbottyán Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervének elfogadása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem elnök urat.
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolta mind a két bizottság.
Dékány András képviselő: Van ez ügyben valami kötelezettségünk?
Kmetty Károly polgármester: Jelen pillanatban nincsen. Ha valamiért olyan időjárási viszonyok
alakulnak ki, mint pl. szárasság, ami miatt korlátozni kell a vízfogyasztást, akkor a lakosság lesz a
legutolsó, aki ebben érintett. Akkor a lakosságnak fel kell hívni a figyelmét, hogy szüneteltessék a
locsolást, de bízzunk benne, hogy ilyen extrém helyzet egyelőre nem fog beállni. Kérdés van?
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2019. (III. 27.) számú határozata
Őrbottyán Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervének elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) elfogadja Őrbottyán Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervét,
b) felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.
8. napirendi pont: Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tag delegálása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem elnök urat.
Kollár Sándor képviselő: Mind két bizottság elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: A lényege az, ami eddig is volt, hogy a Tanácsban az
önkormányzatunkat a polgármester, illetve az alpolgármester képviseli külön felhatalmazás nélkül.
Ha bármelyik pozícióiban lévő személy akadályoztatva van, akkor testületi határozattal lehet testületi
tagokat delegálni az adott ülésre. Amennyiben nincs több kérdés, aki a határozati javaslatot támogatja
az kérem kézfelemeléssel jelezze.
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Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2019. (III. 27.) határozata az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás tárulási tanácsába tag delegálásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási
tanácsába Kmetty Károly polgármestert delegálja. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármestert
akadályoztatása esetén Szabó István alpolgármester helyettesíti. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a testületi döntésről a az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa.
9. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződés kötése Kisnémedi Község Önkormányzatával
Tárgyalta az Ügyrendi és a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Márti, szeretnéd valamivel kiegészíteni az előterjesztést?
Muzsay Márta Családsegítő szolgálat intézményvezető: Nem, köszönöm szépen.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egy megfogalmazásbeli módosítással elfogadásra
javasolta, ami már átvezetésre került az előterjesztésben.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Humánügyi Bizottság is a most kiküldött anyag szerint elfogadásra
javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm szépen. Van valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben
nincs, aki a határozat-tervezetet elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2019. (III. 27.) határozata Kisnémedi
Község Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 62. §-a szerinti étkeztetés és 63. §-a szerinti házi
segítségnyújtás feladatainak ellátása érdekében Kisnémedi Község Önkormányzatával feladat-ellátási
szerződést köt, melyet a határozat melléklete szerint elfogad. Felkéri a polgármestert, hogy
intézkedjen a feladat-ellátási szerződés aláírásáról, valamint az illetékes hatóságoknak való
megküldéséről.
Melléklet Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2019. (III. 27.) határozathoz
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.,
adószám: 15731120-2-13) képviseletében eljáró Kmetty Károly polgármester,
másrészről Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5., adószám:
15441771-2-13) képviseletében eljáró Edelman György polgármester között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya

Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (III. 25.) és Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (III. 27.) számú képviselő-testületi határozatokban úgy
döntöttek, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. (továbbiakban:
Szt.) 62. §-a szerinti étkeztetés és 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás feladatainak ellátása
érdekében feladat-ellátási szerződést kötnek 2019. május 1. napjától.
2.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1

Felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződés tárgya szerinti feladatokat
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2019. május 1. napjától határozatlan ideig Kisnémedi Község közigazgatási területén lakó
és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező számára az Őrbottyán Város Önkormányzat által
alapított és fenntartott Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat (azonosító: 838290, székhely:
2162 Őrbottyán, Fő út 101.) látja el.
2.2

Őrbottyán Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
érvényes működési engedéllyel rendelkezik a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátására.

2.3

Őrbottyán Város Önkormányzata a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról az Őrbottyáni
Segítő Kéz Szociális Szolgálat közreműködésével évente egy alkalommal – a költségvetési
beszámoló elfogadásával egyidejűleg – pénzügyi és szakmai beszámolót készít Kisnémedi
Község Önkormányzata számára

3.

A szolgáltatásokra vonatkozó szakmai rendelkezések

3.1

Kisnémedi Község Önkormányzata elfogadja, hogy a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat
az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat elfogadott szakmai programjában és szervezeti és
működési szabályzatában foglaltak szerint veheti igénybe.

3.2

Kisnémedi Község Önkormányzata vállalja, hogy a szerződés tárgyát képző szolgáltatások
igénybevételének megkönnyítése érdekében az ügyfelek számára nyitott helyiségként biztosítja
a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Kisnémedi Kirendeltségén (2165 Kisnémedi, Fő út 5.)
egyik hivatalos helyiségét az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjában
meghatározott időpontban.

3.3

Felek megállapodnak abban, hogy szociális étkeztetés esetén az étel ügyfél részére való
eljuttatása Kisnémedi közigazgatási területén belül Kisnémedi Község Önkormányzatának
feladata.

3.4

A szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjat, a személyi térítési díj csökkentésének,
illetve elengedésének eseteit és módjait Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselőtestületének és Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos
vonatkozó önkormányzati rendelete állapítja meg.

3.5

A szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat teljesítési. A Szolgálat által nem kezelt adatok
igénylése esetén Kisnémedi Község Önkormányzata az adatokat a Szolgálat rendelkezésre
bocsátja.

4.

Pénzügyi elszámolás

4.1

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges
– Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott – állami támogatást
Őrbottyán Város Önkormányzata igényli le.

4.2

Kisnémedi Község Önkormányzata igénybevétel esetén Őrbottyán Város Önkormányzata
számára pénzügyi hozzájárulást fizet, melynek mértéke az ellátás teljes bekerülési költsége és
a személyi térítési díj és az állami támogatás összegének különbözete.

4.3

A 4.2 szerinti pénzügyi hozzájárulást Kisnémedi Község Önkormányzata a teljesítést követő
hónap 10. napjáig átutalással fizeti meg az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat Raiffeisen
Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01622456-00100003 számú számlájára.

4.4

Amennyiben a szerződés tárgyát képző szolgáltatásra igénybevevő nincsen, úgy Kisnémedi
Község Önkormányzata rendelkezésre állási díjat nem fizet. Felek megállapodnak abban, hogy
tárgyévet követő év január 31. napjáig elszámolnak egymással azzal, hogy a kisnémedi ellátott
személyi térítési díj tartozásáért Kisnémedi Község Önkormányzata felel.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A szerződést írásban 90 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül
bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt Őrbottyán Város Önkormányzata köteles
teljes körűen ellátni a szerződésből fakadó feladatait. Jelen szerződés megszűnik továbbá
közös megegyezéssel, valamint valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatályú felmondással. Súlyos szerződésszegésnek minősül a szerződésben vállalt
kötelezettség nem teljesítése azzal, hogy a teljesítésre való felszólítást a másik fél igazolható
módon átvette.

5.2. Jelen szerződést a felek évente, a következő évre szóló költségvetés elfogadását megelőzően,
illetve jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, szükség esetén módosítják.
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5.3. Felek a jelen szerződésből eredő és a feladat-ellátásból eredő vitás kérdéseit elsődlegesen

tárgyalásos úton egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a felek a vitás
kérdésekben nem tudnak egyezségre jutni, akkor a szerződésből fakadó jogvita eldöntésére a
felek a Váci Járásbíróságot jelölik meg.

5.4. A feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény, az Szt., a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.5. A szerződés mellékletét képezi Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.
(III. 27.) és Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 25.) feladatellátási szerződést jóvá hagyó határozata.

Jelen feladat-ellátási szerződés egymással megegyező 4, azaz négy darab eredeti példányban
készült. A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Őrbottyán, 2019. …

Kisnémedi, 2019. …

.............................................................

............................................................

Kmetty Károly

Edelman György

polgármester

polgármester

Jogilag ellen jegyzem:
Gállné Mezősi Szilvia

Hegyi Ágnes

jegyző

jegyző
Pénzügyileg ellen jegyzem:
Batki Gabriella
gazdasági vezető

10. napirendi pont: Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolta.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Humánügyi Bizottság is elfogadta.
Kmetty Károly polgármester: Van-e kérdése bárkinek? Amennyiben nincs, aki támogatja a
módosítást az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2019. (III. 27.) határozata az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egyúttal jóváhagyja az
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a határozat 2. melléklete
szerint.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának bejegyzéséről, valamint a
működési engedély módosítására vonatkozó eljárás megindításáról.
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Melléklet Őrbottyán
határozatához

Város

Önkormányzat

Képviselő-testületének

49/2019.

(III.

27.)

Okirat száma: 5-1/2019.
Módosító okirat
Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestület által 2017. szeptember 27. napján kiadott, 5/2017. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019. (III. 27.) számú határozatára figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. .................................................................................................................................................................A
z alapító okirat 4.3 pontja a következő új bekezdéssel egészül ki:
„A költségvetési szerv Őrbottyán Város Önkormányzata és Kisnémedi Község Önkormányzata
által kötött feladat-ellátási szerződés alapján Kisnémedi községben is biztosítja az étkeztetés és
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.”
2. .................................................................................................................................................................A
z alapító okirat 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A család és gyermekjóléti szolgáltatás és
az idősek nappali ellátása tekintetében Őrbottyán Város közigazgatási területe, a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében Őrbottyán Város, Vácduka Község és
Kisnémedi Község közigazgatási területe”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Őrbottyán, 2019. március 27.
P.H.
Kmetty Károly
polgármester
Melléklet Őrbottyán
határozatához

Város

Önkormányzat

Képviselő-testületének

49/2019.

(III.

27.)

Okirat száma: 5-2/2019.
Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Őrbottyáni Segítő Kéz
Szociális Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. .................................................................................................................................................................A
költségvetési
szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
1.1.1..................................................................................................................................................m
egnevezése: Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
1.1.2..................................................................................................................................................r
övidített neve: Őrbottyáni Szociális Szolgálat

1.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
1.2.1..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 101.
2. .................................................................................................................................................................A
költségvetési
szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. január 1.
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2.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1..................................................................................................................................................m
egnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata
2.2.2..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
3. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1..................................................................................................................................................m
egnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

3.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1..................................................................................................................................................
megnevezése: Őrbottyán Város Önkormányzata
3.2.2..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
4. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv tevékenysége

4.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62. §-a szerinti étkeztetés, 63. §-a szerinti házi
segítségnyújtás, 64. §-a szerinti családsegítés, 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idősek
nappali ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás.

4.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma
889900

szakágazat megnevezése
M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv alapfeladata az Szt. szerinti
szociális alapszolgáltatások biztosítása, mellyel az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban vagy lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában. Alapfeladata továbbá a Gyvt. szerinti gyermekjóléti
szolgáltatás, mely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás.
A költségvetési szerv Őrbottyán Város Önkormányzata és Vácduka Község Önkormányzata
által kötött feladat-ellátási szerződés alapján Vácduka községben is biztosítja az étkeztetés és
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.
A költségvetési szerv Őrbottyán Város Önkormányzata és Kisnémedi Község Önkormányzata
által kötött feladat-ellátási szerződés alapján Kisnémedi községben is biztosítja az étkeztetés és
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.

4.4. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
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1
2
3
4
5
6
7

041231
041232
041233
102031
104042
107051
107052

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

4.5. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A család és gyermekjóléti szolgáltatás és
az idősek nappali ellátása tekintetében Őrbottyán Város közigazgatási területe, a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében Őrbottyán Város, Vácduka Község és
Kisnémedi Község közigazgatási területe
5. .................................................................................................................................................................A
költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az
intézményvezető. Az intézményvezető magasabb vezetőnek minősül, akit a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a végrehajtásáról
szóló ágazati jogszabályok alapján, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítések,
végzettségek és egyéb feltételek figyelembevételével nyilvános pályázat útján határozott időre
kell megbízni. Az intézményvezetőt Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi
ki legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre. Az egyéb munkáltatói jogokat Őrbottyán Város
polgármestere gyakorolja.

5.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
törvény
2
munkaviszony
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
4
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény
önkéntes segítői jogviszony
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
5
LXXXVIII. törvény
6. .................................................................................................................................................................Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2017. szeptember 27. napján kelt, 5/2017. okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Őrbottyán, 2019. március 27.
P.H.
Kmetty Károly
polgármester
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Őrbottyáni
Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2019. március 27. napján kelt, …………………………………………
napjától alkalmazandó 5-1/2019. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.
Kelt: Budapest, …………………………..
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11. napirendi pont: Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának
módosítás
Tárgyalta a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Köszönöm. Van-e kérdése bárkinek? Amennyiben nincs, aki a
szakmai programot elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2019. (III. 27.) határozata az
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
módosított szakmai programját a határozat melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a működési engedély módosítására irányuló eljárásban a szükséges
intézkedéseket megtegye.
12. napirendi pont: Intézményi térítési díj megállapítása
Tárgyalta az Ügyrendi és a Humánügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Ügyrendi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: Köszönöm szépen, elfogadásra javasolja a Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Humánügyi Bizottság?
Benedek Éva képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja.
Kmetty Károly polgármester: Van-e kérdése bárkinek? Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet
elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III. 27.) önkormányzati
rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
13. napirendi pont: A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Elnök úr?
Kollár Sándor képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolta a testületnek.
Kmetty Károly polgármester: Van-e kérdése bárkinek? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati
javaslatot az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2019. (III. 27.) határozata a 2019. évi
közbeszerzési tervről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint elfogadja:
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Őrbottyán Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve
A
A közbeszerzés közbeszerzés Irányadó
tárgya
tervezett
eljárásrend
mennyisége

Tervezett
eljárás
fajtája

Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

2019. II.
negyedév

2019. III-IV. negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti

2019. II.
negyedév

2020. II. negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

2019. II.
negyedév

2020. II. negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

2019. II.
negyedév

2019. III. negyedév

Nemzeti

Kbt. 113. §
szerinti nyílt

2019. II.
negyedév

2019. III. negyedév

Nemzeti

Kbt. 113. §
szerinti nyílt

2019. II.
negyedév

2019. III. negyedév

Építési beruházás
2 útszakasz
építése,
2 útszakasz
korszerűsítése,
1 épület körüli
Szilárd útburkolat
térburkolat
építése,
építése,
korszerűsítése
1 vízvezeték
és
szakasz,
közműfejlesztés
közmű
Őrbottyánban
szerelőcsatorn
a szakasz, és
közvilágítási
szakasz
építése
Kismókus Óvoda 1
tetőtérbeépítése tetőtérbeépítés
Csarnoképület
építése
az 1
Őrbottyáni
csarnoképület
Vállalkozói
építése
Parkban
Pálos
fogadó
1 épület
épületének
korszerűsítése
vízszigetelése
Szolgáltatás beszerzés
Új
földmérési
alaptérkép
1
földmérési
készítés
dokumentáció
Őrbottyánban I. elkészítése
ütem
Befogadóba nem
vezetett
1
háztartási
közszolgáltatás
szennyvíz
begyűjtése

14. napirendi pont: „Szilárd útburkolat építése, korszerűsítése
Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

és

közműfejlesztés

Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Pénzügyi Bizottság?
Kollár Sándor képviselő: Elfogadásra javasolja a bizottság.
Kmetty Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki a határozati
javaslatot elfogadja az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019. (III. 27.) határozata a „Szilárd
útburkolat építése, korszerűsítése és közműfejlesztés Őrbottyánban” megnevezésű
közbeszerzési eljárás tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szilárd útburkolat építése, korszerűsítése és
közműfejlesztés Őrbottyánban” tárgyban a nyílt eljárás szabályai szerint a Kbt. 115. § szerinti
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást megindító felhívását elfogadja. Az ajánlattételi
eljárást megindító felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
15. napirendi pont: Egyebek
Kmetty Károly polgármester: Egyebek napirendi pontban van valakinek mondanivalója?
Szabó István alpolgármester: A szilárd útburkolat építése és korszerűsítésénél van egy olyan
pontunk, ami az Állomás utcát érinti. Szeretnék egy pontosítást kérni, hogy mi az, ami ebből a pénzből
valósul meg és mi az, amit pedig saját pénzből készítünk el. A Bartók Béla utca átkerül majd lassan az
önkormányzat kezelésébe és a Bartók Béla utca becsatlakozása a Rákóczi útról nem megfelelő és a
lakosok is többször kérték ennek a javítását. Egy javalatot szeretnék tenni, hogy ha a közelben a
Gamesz arra végzi a munkáját, amit Levente is említett, hogy az Állomás utcánál lesz feladatuk, akkor
esetleg ezt a két dolgot össze lehetne vonni.
Kmetty Károly polgármester: A Bartók Béla utcáról a következő rendes testületi ülésen dönt a
testület. Ehhez a torkolathoz csak úgy hozzányúlni a Közút bevonása nélkül nem lehet. Fogunk erre
készíteni egy javaslatot és ha a Közút rábólint, akkor igyekszünk saját forrásból megtenni.
Cserepka András képviselő: Szeretnék javaslatot tenni. Azt gondolom, hogy lehetne valamit tenni. A
sárrázót most már 3 alkalommal felbontották a DMRV-sek. Oda lemenni-felmenni gépkocsival nem
nagyon lehet. Valamilyen megoldás kellene rá. A Gamesz csinált már ilyet, hogy a lyukakba egy
kevés aszfaltot tett. Ha most elkezdünk levelezni a közúttal akkor az megint több év.
Kmetty Károly polgármester: DMRV-vel nem kívánunk levelezni. Amit mondtam, hogy készítünk
egy javaslatot és ha a Közút rábólint, akkor ezt megpróbáljuk saját forrásból megcsinálni. A kátyú
azért alakul ki, mert ahogy mennek fel a kocsik, gázt adnak neki és kipörgeti az anyagot. Ott egy
megfelelő aszfaltréteget kell kialakítani.
Szabó István alpolgármester: Állomás utcával kapcsolatban mit mondhatunk a lakosoknak?
Kmetty Károly polgármester: Ami a Fórumon is elhangzott, hogy a Harang utcáig el fog készülni az
utca, ehhez a megvalósításhoz 16,7 millió Ft-ot különítettünk el és ha a MÁV a parkoló és az
útszakasz kapcsán az ő részükre vonatkozótan az áldását adja, akkor a parkoló kialakításához a
Gamesz munkáját fogjuk igénybe venni.
Benedek Éva képviselő: A Tarsolyos Baráti Kör pályázata az első körön túlment, ez arról szólna,
hogy a Sós árokban kiülőkert, homokozó, szalonnasütő helyet alakítanánk ki és a Hősök terén egy
fasort ültetnének az önkormányzat tervei alapján. Van a képviselő testületnek kifogása az ellen, hogy
ez megvalósuljon?
Kmetty Károly polgármester: Kérdezem a képviselő-testülettől, hogy aki támogatja ennek a
programnak a véghezvitelét az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal,
0 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2019. (III. 27.) határozata a Tarsolyos
Baráti Kör pályázatáról
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tarsolyos Baráti Kör
Hagyományőrző Egyesület a MOL Alapítvány által kiírt Helyi Érték Program pályázatra benyújtott
terveit - a pályázat támogatása esetén - megvalósítsa.
Szabó István alpolgármester: Közönöm a támogatást. Ezen a héten elkezdünk vele foglalkozni. A
lakosoknak van lehetőség erről szavazni a MOL kutakon kihelyezett gyűjtődobozba. Április 1-től 22-ig
van lehetőség a szavazásra. Május elején megkapjuk erről a tájékoztatást és akkor neki is tudnánk
látni a munkának.
Cserepka András képviselő: A Hősök terével kapcsolatban elhangzott, hogy készült róla terv. Az
szeretném megkérdezni, hogy van-e annak reális alapja, hogy az ott lévő Szent Miklós szobor
felépítménye az elbontásra kerül?
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Kmetty Károly polgármester: Igen, per pillanat az a harangláb az életveszélyes. Egyeztettünk
igazgató úrral, hogy be fogjuk hozni. Ennek a javítása 5 millió Ft lenne. Erről egyeztetni fogunk a
plébániával, hogy behozzuk.
Dékány András képviselő: Van várható, vállalható időpontja a Hősök tere rendezésének?
Kmetty Károly polgármester: Én úgy gondolom, hogy a következő ciklusnak a 2020-as évnek a
projektje lesz. Van esetleg még kérdés? Amennyiben nincsen, megköszönöm a jelenlétet, a nyílt ülést
bezárom.
Mivel a nyílt ülésnek további napirendi pontja nem volt, a polgármester megköszönte a
részvételt és a nyílt ülést 08 óra 33 perckor bezárta.
Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző

Benedek Éva
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő
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