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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylók és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
július 29-én 1700 órai kezdettel tartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Községháza Tanácsterme Nagylók Község Önkormányzata
Jelen vannak: Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tóth József
polgármester
Takácsné Erdélyi Mária
alpolgármester
Horgosi János
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
települési képviselők
Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testülete
Fischer József
polgármester
Suhaj Józsefné
alpolgármester
Hangyál Csaba
települési képviselők
Meghívottak: Gálné Papp Erika
Durmitsné Kókai Katalin

jegyző
gazdálkodási főmunkatárs

A lakosság részéről:
Kapásné Baráth Blanka
Kapás Albin
Takács Lászlóné
Vinek Csilla

pályázó
Nagylóki Népdalkör vezetője

Igazoltan távolmaradt Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből:
Arany Zsolt
Balogh Ágnes

alpolgármester
települési képviselő

Hantos Községi Önkormányzat részéről
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő
Zab Zsuzsanna települési képviselő
Koncz Tímea külsős alpolgármester

Tóth József Nagylók Község Polgármestere:

Tisztelettel köszönti a mai együttes testületi ülés minden kedves résztvevőjét.
Köszönti a pályázó Kapásné Baráth Blankát.
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Napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy tekintettel arra, hogy a mai
együttes ülés napirendi témái egészségügyhöz kapcsolódóak, az egészségügyi
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés
n.) pontja értelmében a mai ülésre meghívtuk a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi
Intézetét illetve Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó Járási Tiszti Főorvost is. (A meghívók a
jegyzőkönyvhöz csatolva)
Megállapítja, hogy a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a
megválasztott 7 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes.
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Horgosi János települési képviselőt
javasolja.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Horgosi János települési képviselőt 5 igen
szavazattal, 1tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok
figyelembevételével:
1./ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tóth József polgármester
2./ A területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: Tóth József polgármester
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Tóth József polgármester

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata?
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1./ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tóth József polgármester
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2./ A területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: Tóth József polgármester
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Tóth József polgármester
Tóth József Nagylók Község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos
Község polgármesterének.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Sok szeretettel köszönti az együttes ülés képviselő tagjait, és a megjelenteket.
Köszönti Kapásné Baráth Blanka védőnő pályázót és férjét Kapás Albint.
Megállapítja, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a
megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van. Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes.
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Suhaj Józsefné alpolgármestert,
települési képviselőt javasolja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Suhaj Józsefné alpolgármestert, települési
képviselőt, alpolgármestert 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megválasztotta.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Javaslatot tesz az ülés
figyelembevételével.

napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok

Napirend:
1./ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Fischer József polgármester
2./ A területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Fischer József polgármester
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Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata?
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Fischer József polgármester
2./ A területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Fischer József polgármester
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei rátérnek az 1.)
napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
A képviselő-testületek tagjai az előterjesztéseket határozati javaslatokat és
mellékleteiket - a védőnői álláshelyre benyújtott pályázat anyagát, lakásbérleti
szerződés tervezetét - áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:

A meghirdetett védőnői álláshelyre egy pályázat érkezett. A pályázat minden
tekintetben érvényes volt. A képviselő-testületek a napirendi ponthoz tartozó
előterjesztést, határozati javaslatot a benyújtott védőnői pályázattal együtt kézhez
kapták.
A pályázó hozzájárult, hogy pályázatát a képviselő- testületek nyílt ülés keretében
tárgyalják.
A pályázó meghívást kapott a mai testületi ülésre. Ezzel a lehetőséggel élt is
Kapásné Baráth Blanka pályázó.
Kérdezem a megjelent Kapásné Baráth Blanka pályázót, kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni a pályázatához?
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Hozzászólások:
Kapáné Baráth Blanka pályázó:
Nem kívánok hozzászólni, benne van minden a pályázatomban.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:

A kiküldött javaslathoz képest, tekintettel arra, hogy a védőnői feladatokra kötött
finanszírozási szerződést 2014. szeptember 1. előtti időponttal tudjuk legkorábban
módosítani
a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve a finanszírozási
szerződésünk módosításának illetve a működési engedélyünk kiadásának is
előfeltétele a védőnő pályázó személyre szóló működési engedélyének megléte,
melyet csak ezt követően tud megkérni ,javaslom, hogy a kinevezés 2014. szeptember
1-vel történjen.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a kinevezés időpontja
tekintetében módosított határozati javaslatot vitassa meg és az ügyben hozza meg
döntését.
A részletes vitát megelőzően átadom a szót Fischer József Hantos község
polgármesterének, hogy vitassák meg a védőnői álláshelyre beérkezett pályázat
elbírálása napirendi pontot.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
A polgármester úr által említett finanszírozási szerződés módosítására vonatkozó,
legkorábbi időpont pontos dátuma sajnos csak a mai nap derült ki.
Ugyanakkor lehet, hogy ez a későbbi kezdés még pozitív kicsengésű is lehet.
Szeretném kérni a pályázó Kapásné Baráth Blankát, hogy ezt az időt használja ki, és
mint pályakezdő a helyettes védőnővel töltsön el pár napot, annak érdekében, hogy
minden ügyet át tudjon venni, és hogy gördülékeny legyen az átadás-átvétel.
Én is javaslom, hogy a kiküldött határozati javaslatot a kinevezés időpontjának 2014.
szeptember 1-re történő módosításával fogadja el Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete.
Kérdezem a hantosi képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József Hantos község polgármestere visszaadja a szót Tóth József Nagylók
község polgármesterének.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:

Hantosi lakos a pályázó . Bízunk benne ,hogy mint pályakezdő nagy elánnal veti be
magát a feladatokba. Szerintem szerencsés ma az, aki helyben tud dolgozni.
Remélem, hogy hosszú távú lesz az együttműködés.
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Kérdezem a nagylóki képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013.
június 19-én
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§
(6) bekezdése alapján területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási
kötelező feladatok ellátására kötött feladat –ellátási szerződést ( továbbiakban:
Feladat-ellátási szerződés) kötött Hantos Községi Önkormányzattal.
A Feladat-ellátási szerződés 6.1. pontja értelmében a védőnővel kapcsolatos
munkáltatói jogkört ( pályázat kiírása, kinevezés, felmentés, állás betöltet lensége
esetén helyettes megbízása ) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.
A Kjt. 83/A § (1) bekezdése alapján az egyéb munkáltatói jogokat a Feladatellátási
szerződés 6.2. pontja alapján pedig Nagylók Község Polgármestere gyakorolja.
A Feladat-ellátási szerződés 6.3. pontja alapján a védőnővel kapcsolatos munkáltatói
jogkörbe tartozó döntés meghozatala előtt ( pályázat kiírása, kinevezés, felmentés,
állás betöltet lensége esetén helyettes megbízása ) Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének véleményét beszerzi, akinek támogató véleménye hiányában
érdemi döntést nem hoz.
Ennek értelmében tehát a védőnői pályázat elbírálása tárgyban hozandó képviselőtestületi döntést megelőzően be kell szerezni Hantos Községi Önkormányzat támogató
véleményét.
Ezért a döntés előtt Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kell a
védőnő kinevezésével kapcsolatos döntését meghozni.
A védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása ügyében meghozandó döntést
megelőzően átadom a szót Fischer József Hantos község polgármesterének, hogy a
védőnői álláshelyre beérkezett pályázattal kapcsolatos előzetes véleményezése
ügyében a döntést meghozhassa.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Kéri, hogy aki „ a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos előzetes
véleményezéséről” szóló határozati javaslatot – a kinevezés időpontjának 2014.
szeptember 1-re történő módosításával- elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal,
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40./2014.(VII.29.) számú
határozata
a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos előzetes véleményezéséről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
előzetes véleményezéséről” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdése alapján
területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői
közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat-ellátási
szerződés ( továbbiakban: Feladat-ellátási szerződés) 6.3. pontjában
biztosított előzetes véleményezési jogával élve egyetért azzal, és
támogatja,
hogy
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXXIII.
törvény 83/A. § (1) bekezdésében és a Feladat-ellátási szerződés 6.1.
pontjában
biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Kjt.
egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet rendelkezéseire
Kapásné Baráth Blanka 2434 Hantos, Hunyadi János utca 24. szám alatti
lakost – határozatlan időre - 2014. szeptember 1 napjától- három hónap
próbaidő kikötése mellett - védőnői munkakörben kinevezze.
2.) A Képviselő-testület előzetes véleményezési jogával élve egyetért azzal, és
támogatja, hogy Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kapásné Baráth Blanka (sz.:Baráth Blanka , Székesfehérvár, 1989.08.27.
anja neve: László Julianna) 2434 Hantos, Hunyadi János utca 24.sz.
alatti lakos, (közalkalmazott) havi illetményét (figyelemmel a Kjt.
rendelkezéseire) az alábbiak szerint állapítsa meg:
- Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény (F/1):

122.000 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés
- Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján:
0 Ft
- Kjt. 66. § (4) bekezdés alapján:
0 Ft
Garantált illetmény összesen:
122.000 Ft
Illetmény összesen kerekítve:
122.000 Ft
Területi pótlék:
17.250 Ft
Szakdolgozói védőnői kiegészítő díj:
7.900Ft
Kerekítés miatt :
50Ft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mindösszesen:
147.200 Ft
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse.
Felelős. Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Elmondja, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „ a védőnői
álláshelyre beérkezett pályázatokkal kapcsolatos előzetes véleményezéséről” szóló
határozati javaslatot – a kinevezés időpontjának 2014. szeptember 1-re történő
módosításával- elfogadta.
Visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község Polgármesterének
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Megköszönni Fischer József Hantos község Polgármesterének tájékoztatását.
Kéri, hogy aki a „Döntés a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatról” című határozati
javaslatot a kinevezés időpontjának 2014. szeptember 1-re történő módosításávalelfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41./2014. (VII.29.) számú határozata
Döntés a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a „ Védőnői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása” című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos Községi Önkormányzattal
2013. június 19-én „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41.§ (6) bekezdése alapján területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői
közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat –ellátási szerződést (
továbbiakban: Feladat-ellátási szerződés) 6.3. pontjában előírt Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének támogató véleménye mellett
az 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdésében és a Feladat-ellátási szerződés 6.1.
pontjában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Kjt. egészségügyi ágazatban
történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire
Kapásné Baráth Blanka 2434 Hantos, Hunyadi János utca 24. szám alatti lakost –
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határozatlan időre - 2014. szeptember 1 napjától- három hónap próbaidő kikötése
mellett - védőnői munkakörben közalkalmazottá kinevezi.
2. Kapásné Baráth Blanka (sz.:Baráth Blanka, Székesfehérvár, 1989.08.27. anja neve:
László Julianna) 2434 Hantos, Hunyadi János utca 24.sz. alatti lakos, (közalkalmazott)
havi illetményét (figyelemmel a Kjt. rendelkezéseire) az alábbiak szerint állapítja meg:
- Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti garantált illetmény (F/1):

122.000 Ft

További szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés
- Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján:
0 Ft
- Kjt. 66. § (4) bekezdés alapján:
0 Ft
Garantált illetmény összesen:
122.000 Ft
Illetmény összesen kerekítve:
122.000 Ft
Területi pótlék:
17.250 Ft
Szakdolgozói védőnői kiegészítő díj:
7.900Ft
Kerekítés miatt :
50Ft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mindösszesen:
147.200 Ft
3. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a közalkalmazott kinevezési okiratainak elkészítéséről, továbbá a
szolgáltatás továbbműködtetéséhez szükséges működési engedélyek módosításának
érdekében szükséges feladatokat végezze el. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a
közalkalmazott
foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat küldje meg a Magyar Államkincstár és
az OEP részére.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.

Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Először is gratulálok a pályázónak, remélem, hogy kölcsönösen elégedettek leszünk
egymással és nyugdíjba is innét fog menni. Remélem a lakosság is elégedett lesz a
munkájával.
Tekintettel arra, hogy a pályázó kinevezése esetén kérte, hogy biztosítsunk számára
szolgálati lakást Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének e
kérdésben még döntést kell hoznia.
A szolgálati lakás bérbeadásáról a döntést Nagylók Községi Önkormányzatképviselő-testületének- mint a szolgálati lakás tulajdonosának- kell a döntést
meghozni.
A képviselő-testület tagjai az Önkormányzat tulajdonában lévő , 2435 Nagylók, ady
utca 2. szám alatt található szolgálati lakás bérbeadásáról szóló előterjesztést,
határozati javaslatot illetve a bérleti szerződés tervezetét írásban megkapták. ( A
jegyzőkönyvhöz csatolva.) A kiküldött javaslathoz képest a kinevezésnek megfelelően
egy módosítást javaslok, a lakás bérbeadásának kezdő időpontját 2014. szeptember 1ben javaslom megállapítani.
Kérdezem Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?
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A napirendi ponttal kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Kéri, hogy aki a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2435 Nagylók, Ady
Endre utca 2. szám alatti lakás bérbeadásáról” szóló határozati javaslatot elfogadja,
az kézfelemeléssel szavazzon.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban
öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42./2014. (VII.29.) számú határozata
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2435 Nagylók, Ady Endre utca 2.
szám alatti lakás bérbeadásáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő
2435 Nagylók, Ady Endre utca 2.szám alatti lakás bérbeadásáról” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
I.
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel bérbe
adja a Nagylók, Ady E. u. 2. szám alatti 53,5 m2 alapterületű összkomfortos
bérlakást Kapásné Baráth Blanka 2434 Hantos, Hunyadi utca 24. szám alatti
lakos, védőnő (a továbbiakban: bérlő) részére 2014. augusztus 1-től határozott
időre, a bérlő Nagylók Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálatnál fennálló
közszolgálati jogviszonya időtartamára.
1.) A polgármester (a továbbiakban: bérbeadó) a lakást a komfortfokozatának
megfelelő lakásberendezésekkel együtt, 2014. augusztus 1.-én rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban adja át a bérlő részére.
2.) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
3.) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek
karbantartásával, felújításával, illetőleg pótlásával és cseréjével kapcsolatos
költségek a bérlőt terhelik.
4.) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a
lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét
és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.
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5.) A képviselő-testület a lakás bérleti díját 140,- Ft/m2/hó, azaz 7.490,- Ft/hó
összegben határozza meg, melyet minden hó 15. napjáig egy összegben kell
megfizetni.
6.) A bérlőt terheli a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) megfizetése, melynek
érdekében köteles a mérőórákat az átvételkori állásnak megfelelően névére
átíratni.
7.) A bérlő a lakásba a Lt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott személyeken
kívül más személyt csak a bérlőtársak és a képviselő-testület írásbeli
hozzájárulásával fogadhat be.
8.) A bérlő a lakás egy részét a Lt. 33. § (1) bekezdése alapján adhatja albérletbe.
9.) A bérlő a lakást a Lt. 29. §-ában meghatározott feltételekkel elcserélheti.
10.) A bérlő a lakást előzetesen jóváhagyott megállapodás szerint átalakíthatja,
korszerűsítheti, felmerült költségeit a bérleti díjba beszámíthatja. A
megállapodás jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.
11.) A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor másik lakás bérbeadására,
illetőleg pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.
12.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a lakást tisztán, kifestett,
kiürített, rendeltetésszerű használatra kész állapotban a bérbeadónak
visszaadni.
13.) Ha a bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem hagyja el a
lakást jogcím nélkül használónak minősül, és lakáshasználati díjat köteles
fizetni a lakás tulajdonos önkormányzat részére. A lakáshasználati díj
mértéke a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű. A jogcím nélküli
lakáshasználó a használat kezdetétől számított két hónap elteltétől emelt
lakáshasználati díjat köteles fizetni, melynek mértéke 2 havonta a
mindenkori lakbér egyszeres összegével emelkedik. Az emelt lakáshasználati
díj mértéknek felső határa a mindenkori lakbér négyszerese.
II.
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2435 Nagylók,
Ady Endre utca 2. szám alatti lakás bérleti szerződés tervezetét, mely
jelen határozat 1. melléklete – változtatás nélkül jóváhagyja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatában
meghatározott feltételekkel a bérlővel a lakásbérleti szerződést megkösse.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: azonnal
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Én is szeretnék gratulálni Kapásné Baráth Blanka pályázónak a kinevezéséhez.
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Jó munkát és sok sikert kívánok.

Kapásné Baráth Blanka és Kapás Albin 17 óra 15 perckor a képviselő-testület ülését
elhagyták.
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei rátérnek a 2.)
napirendi pont tárgyalására.
2.napirend
A területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
A képviselő-testületek tagjai az előterjesztéseket, határozati javaslatokat a
mellékleteikkel- együtt
áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere :
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület
tagjai kézhez kapták.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tóth József Nagylók község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos község
polgármesterének, hogy a napirendet tárgyalják meg és az ügyben hozzák meg
döntésüket.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület
tagjai kézhez kapták.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Kéri, hogy aki „a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási
kötelező feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló
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határozati javaslatot elfogadja, az, kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2014. (VII.29.)
számú határozata
a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX.
tv.
41.
§
(6)
bekezdése
alapján
területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok
ellátására+ kötött feladat-ellátási szerződés
módosítására vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület „Hantos Község Önkormányzata az Mötv. 41. § (6)
bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában rögzített, „az egészségügyről”
szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban: Eütv.-152. § (1) bekezdés d) és e)
pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskolaegészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott
területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok
ellátására területi ellátási kötelezettséggel Nagylók Község Önkormányzatával
2014. június 19. napján kötött feladat-ellátási szerződését” – továbbiakban:
Feladat-ellátási szerződés –
az alábbiak szerint módosítja, mely a Feladat-ellátási szerződés 1. számú
módosítása:
1.) A Feladat-ellátási Szerződés 9.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„9.1. 2435 Nagylók, Rákóczi u.11. sz.
iskola-védőnői ellátás Szerda: 11.30 órától – 12.30 óráig
területi védőnői ellátás:
nők és várandósok tanácsadása:
Csütörtök:
08.00 órától- 10.00 óráig
csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Hétfő:
09 órától – 10.00 óráig”
2.) A Feladat-ellátási Szerződés 9.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„9.2. 2434 Hantos, Nagylóki út 3. sz.
iskola-védőnői ellátás
Szerda:
10 órától – 11.00 óráig
területi védőnői ellátás:
nők és várandósok tanácsadása:
kedd:
0800 órától – 09.00 óráig
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csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Szerda:
08.00 órától – 09.00 óráig”
3.) A Feladat- ellátási szerződés 1. számú melléklete helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ Feladat-ellátási szerződés 1. számú melléklete
Nagylóki székhelyű közös védőnői körzet ellátási területe
Nagylók Község Önkormányzat és Hantos Község Önkormányzata teljes
közigazgatási területe, valamint
• Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Hantosi Gesztenyés
Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
• Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagiskolája , Mezőfalvi Petőfi
Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Művészeti Iskola Hantosi
Tagiskolája”
4.) A Képviselő-testület a Feladat-ellátási Szerződés egyéb pontjait
módosítani nem kívánja, azok a Szerződő felekre változatlanul
érvényesek.
II.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító Feladat-ellátási
szerződés, valamint az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2014. július 31.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Elmondja, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „ a területi
védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló határozati javaslatot elfogadta.
Visszaadja a szót Tóth József Nagylók Község Polgármesterének
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Megköszönni Fischer József Hantos község Polgármesterének tájékoztatását.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Kéri, hogy aki „a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási
kötelező feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról” szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43./2014. (VII.29.) számú határozata
a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX.
tv.
41.
§
(6)
bekezdése
alapján
területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok
ellátására+ kötött feladat-ellátási szerződés
módosítására vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület „Hantos Község Önkormányzata az Mötv. 41. § (6)
bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában rögzített, „az egészségügyről”
szóló 1997. évi CLIV. törvény – továbbiakban: Eütv.-152. § (1) bekezdés d) és e)
pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint „az iskolaegészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott
területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok
ellátására területi ellátási kötelezettséggel Nagylók Község Önkormányzatával
2014. június 19. napján kötött feladat-ellátási szerződését – továbbiakban:
Feladat-ellátási szerződés –
az alábbiak szerint módosítja, mely a Feladat-ellátási szerződés 1. számú
módosítása:
5.) A Feladat-ellátási Szerződés 9.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„9.1. 2435 Nagylók, Rákóczi u.11. sz.
iskola-védőnői ellátás Szerda: 11.30 órától – 12.30 óráig
területi védőnői ellátás:
nők és várandósok tanácsadása:
Csütörtök:
08.00 órától- 10.00 óráig
csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Hétfő:
09 órától – 10.00 óráig”
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6.) A Feladat-ellátási Szerződés 9.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„9.2. 2434 Hantos, Nagylóki út 3. sz.
iskola-védőnői ellátás
Szerda:
10 órától – 11.00 óráig
területi védőnői ellátás:
nők és várandósok tanácsadása:
kedd:
0800 órától – 09.00 óráig
csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Szerda:
08.00 órától – 09.00 óráig”
7.) A Feladat- ellátási szerződés 1. számú melléklete helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ Feladat-ellátási szerződés 1. számú melléklete
Nagylóki székhelyű közös védőnői körzet ellátási területe
Nagylók Község Önkormányzat és Hantos Község Önkormányzata teljes
közigazgatási területe, valamint
• Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Hantosi Gesztenyés
Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
• Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagiskolája, Mezőfalvi Petőfi
Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Művészeti Iskola Hantosi
Tagiskolája”
8.) A Képviselő-testület a Feladat-ellátási Szerződés egyéb pontjait
módosítani nem kívánja, azok a Szerződő felekre változatlanul
érvényesek.
II.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító Feladat-ellátási
szerződés, valamint az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2014. július 31.
Nagylók és Hantos Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei rátérnek a 3.)
napirendi pont tárgyalására.
3.napirend
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
.
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A képviselő-testületek tagjai az előterjesztéseket és a rendelet tervezeteket az
előzetes hatásvizsgálati lapokkal és indokolásokkal együtt
áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
A kiküldött anyagot mindenki megkapta.
Megkéri a jegyzőasszonyt, hogy a napirendi ponthoz tegye meg kiegészítését.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 4. pontja, valamint a 23.§ (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat
feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 152.§ (1)-(2) bekezdése kimondja:
hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
a fogorvosi alapellátásról, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskolaegészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja
az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a
körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete a háziorvosi körzet
megállapításáról 12/2002. (VII.01.) önkormányzati rendeletével jelölte ki a
település háziorvosi körzetét. Ugyanakkor az egészségügyről szóló 1997.évi
CLIV. törvény 152.§ (1)-(2) bekezdésével ellentétben ezen önkormányzati rendelet
nem tartalmazza a fogorvosi körzet, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzet
továbbá védőnői körzet leírását.
Mindezek alapján szükségessé vált a háziorvosi körzetről szóló Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(VII.01.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata illetve az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet tervezet megalkotása
Hasonló a helyzet Hantos Községi Önkormányzat esetében is.
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete
a háziorvosi körzet
megállapításáról 7/2002. (VII.17.) önkormányzati rendeletével jelölte ki a település
háziorvosi körzetét. Ugyanakkor az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény
152.§ (1)-(2) bekezdésével ellentétben ezen önkormányzati rendelet nem
tartalmazza a fogorvosi körzet, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzet
továbbá védőnői körzet leírását.
Mindezek alapján szükségessé vált a háziorvosi körzetről szóló Hantos Községi
önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002.(VII.17.) önkormányzati rendelet
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felülvizsgálata illetve
az egészségügyi
önkormányzati rendelet tervezet megalkotása.

alapellátási

körzetekről

szóló

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi feladatok esetén a területi védőnői illetve az
iskola egészségügyi feladatok tekintetében Nagylók Községi Önkormányzat és
Hantos Községi Önkormányzat között feladat ellátási szerződés van illetve a központi
orvosi ügyelet tekintetében Sárbogárd Város Önkormányzatával kiegészülve
gondoskodnak a feladatellátásról továbbá arra, hogy az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés n.) pontja
értelmében az egészségügyi témájú képviselő-testületi ülésekre meg kell hívni az
illetékes, a mi esetünkben a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi Intézetét illetve Dózsáné
Dr. Sasvári Ildikó Járási Tiszti Főorvost is célszerű volt ezen napirendi pontot is
együttes ülésen tárgyalni.
Természetesen mindkét képviselő-testület külön- külön önkormányzati rendeletet kell
alkosson.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Megköszöni a jegyzőasszony kiegészítését.
Tóth József Nagylók község polgármestere átadja a szót Fischer József Hantos község
polgármesterének, hogy a napirendet tárgyalják meg és az ügyben hozzák meg
döntésüket.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Ő is megköszöni a jegyzőasszony kiegészítését.
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és rendelet tervezetet a képviselő-testület
tagjai kézhez kapták.
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Kéri, hogy aki „ az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. ( VII.31. ) számú
rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet - tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fischer József Hantos község polgármestere átadja a szót Tóth József Nagylók
község polgármesterének, hogy a napirendet tárgyalják meg és az ügyben hozzák meg
döntésüket.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Még egyszer kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzászólása a napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről
szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadja el.
Kéri, hogy aki „ az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
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öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. ( VII.31. ) számú
rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati
rendelet - tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Tóth József Nagylók Község Polgármestere:
Elmondja, hogy a közös nyílt ülésen több napirend nem szerepel, megköszöni a
részvételt, az ülést 17 óra 25 perckor bezárja.
Fischer József Hantos Község Polgármestere:
Elmondja, hogy a közös nyílt ülésen több napirend nem szerepel, megköszöni a
részvételt, az ülést 17 óra 25 perckor bezárja.

K.m.f.
Tóth József
Nagylók község polgármestere

Fischer József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
jegyző

Horgosi János
jkv. hitelesítő

Suhaj Józsefné
jkv. hitelesítő

