Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/47- 42 /2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. július 06-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
17.15 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének (Dunaalmás,
Almási u. 32.) földszinti tanácsterme.
lelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

dr. Kórósi Emőke a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala Jegyzője
dr. J. Nagy Éva a Tatai Járási Hivatal Vezetője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 17:15 órakor megnyitja az ülést Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 7 fő Jelen van. Az előzetesen megküldött meghívó szerinti
napirendi pontokra tesz javaslatot Döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő, kéri, hogy
aki a beterjesztett napirendi pontokkal
Napirend:
1) Közbeszerzés szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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3) Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására
módosítása
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

vonatkozó

szerződés

4) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
5) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása a központi
orvosi ügyelet ellátásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016. (Vll.6.)
határozata a 2016. július 6-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó napirendi
pontok meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
napirendi pontokat tárgyalja

a mai ülésén az alábbi

Napirend:
1.) Közbeszerzés szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
2.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3.) Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés
módosítása
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4.) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
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5.) A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása a központi
orvosi ügyelet ellátásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

1. Napirendi vont:
Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy november 1-jei hatályba lépése óta harmadik
alkalommal módosította az Országgyűlés a jogszabályt, a módosuló szabályozások
mellett továbbra is kötelező a helyi önkormányzatok és intézményeik számára a
közbeszerzési szabályzat megléte.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy Jegyző asszonnyal egyeztettek a
közbeszerzési szabályzatról, ami teljesen jó, csak elég összetett Kéri, hogy az
előterjesztést egyelőre tekintsék első olvasatra kiadott anyagnak, a közigazgatási
szakmai része még áttekintést igényel. A szabályzatot Petri Akos közbeszerzési szakértő
készítette el.
dr. Kórósi Emőke jegyző elmondja, hogy elég bonyolult szabályozást készített a
szakértő, az egyszerűbb működés érdekében és pontosítások miatt szükséges a
módosítás.
Kecskemét József képviselő kérdezi, hogy az „in house” szerződés mit jelent?
dr. Kórósi Emőke jegyző átadná a szót a járási hivatalvezető asszonynak, mert
közbeszerzési szakértőként ő jártas a témában.
dr. J. Nagy Éva járási hivatalvezető elmondja, hogy „in house” beszerzéseknek tekinti a
Kbt. azokat a beszerzéseket, ami valójában úgy néz ki, mintha két külön álló piaci
szereplő között történne, de igazából nincs meg a tulajdonosi elhatárolás. Azokat tekinti
a Kbt., ahol 100 %-osan az önkormányzat tulajdonában van, és egy kizárólagossági
szerződés alapján tőle származik az árbevételnek 90%-a. Ha ilyen saját tulajdonú céggel
köt az önkormányzat szerződést, akkor az közel sem úgy néz ki, mintha piaci alapon
lenne. Ezeket megengedi a törvény, de a törvénynek erre nagyon szigorú szabályai
vannak, de ha ez a helyzet fennáll, akkor nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Ollé Árpád polgármester kéri a képviselőket, hogy nézzék át a közbeszerzési
szabályzatot és egy későbbi időpontban döntsenek a már javított verzió elfogadásáról.

2. Napirendi pont:
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy Kbt. szerint az önkormányzat ajánlatkérőnek
minősül, így éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni a tervezett
közbeszerzésekről. Bármikor módosítható az év során.

Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy jelenleg egy nullás tervről
beszélünk, hiszen nincs olyan folyamatban lévő pályázatunk, amihez közbeszerzési
eljárás szükséges.
Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2016.
évi közbeszerzési terv elfogadását Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki
a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (VIl.6.) határozata a
2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DA-IK/47-37/2016.
számú előterjesztés 1. mellékletét képező 2016. évi közbeszerzési tervet
Határidő:
Felelős:

-

Azonnali nyilvánosságra hozatalra
Ollé Árpád polgármester
—

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2016. (VIL6.)
határozata a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DA-IK/47-37/2016.
számú előterjesztés 1. mellékletét képező 2016. évi közbeszerzési tervet
Határidő:
Felelős:

Azonnali nyilvánosságra hozatalra
Ollé Árpád polgármester
—

3. Nanirendi vont:
Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés
módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a hulladékról szóló 2012. évi törvény alapján
az önkormányzatoknak módosítani kell a közszolgáltatási szerződéseiket.
Makay Tibor kirendeltség-vezető hozzáteszi, hogy az előterjesztés egy egységes
szerkezetben lévő szerződést tartalmaz, ez kerül majd aláírásra.
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Kecskeméti József képviselő elmondja, hogy beszélt a dunaalmási emberekkel és
hiányolják a szelektív hulladékgyűjtést. Kérdezi, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel
kapcsolatban.
Makay Tibor kirendeltség-vezető elmondja, hogy szelektív hulladékgyűjtés most is
van a településen, meghatározott napokon most is elviszik, csak nem a hulladékgyűjtő
szigetekről. Azért történik így, mert erre is jogszabályi rendelkezés volt.

Ollé Árpád polgármester további észrevétel hiányában, szavazásra bocsátja a
hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés módosításának
elfogadását Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (VIl.6.) határozata a
hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. 5 (2) bekezdése alapján
közös megegyezéssel módosítja a 2013. december 10. napján a VERTIKÁL Zrt.-vel
megkötött közszolgáltatási szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
2) Elfogadja Dunaalmás település közigazgatási területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás biztosítása céljából megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződést,
módosításokkal egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal.
3) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
-

Azonnali
Ollé Árpád polgármester

egyetért az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2016. (VIL6.)
határozata a hulladékicezelési közszolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés
módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. 5 (2) bekezdése alapján
közös megegyezéssel módosítja a 2013. december 10. napján a VERTIKAL Zrt.-vel
megkötött közszolgáltatási szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

2) Elfogadja Dunaalmás település közigazgatási területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás biztosítása céljából megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződést,
módosításokkal egységes szerkezetben, az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal.
3) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnali
Ollé Árpád polgármester

4. Napirendi Dont:
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Makay Tibor kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szociális
Alapellátó Intézmény intézményi fenntartó társulásra vonatkozó részek módosultak.
Hatályát veszíti a 8. és 9. pont.
dr. Kórósi Emőke jegyző kiegészítésként elmondja, bogy a Szociális Alapellátó
Intézmény átkerült társulási működésbe, korábban az irányító jogok megosztva voltak
leszabályozva a társulási megállapodásban. Tehát az alapítás és megszűnéshez kötődő
jogok maradtak a Tatai Önkormányzatnál még az egyéb fenntartói jogok a Kistérségi
Társulásnál. Elmondja, bogy jogszabály értelmezési eltérés alakult ki a Kincstár és
Kormányhivatal között, ennek következménye ez a módosítás.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2016. (‚‘11.6.) határozata a
Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88. 5 (2) bekezdésének,
illetve a 146. 5 (1) bekezdése alapján módosítja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási
Megállapodást a következő tartalommal:
„Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás
22. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás Ill. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Szociális
ellátás alcím 8-9. pontja hatályát veszti.
2.) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. április 1. napján lép hatályba.
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Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:

(
(
(
(
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (

Tata Város Önkormányzata
Baj Község Önkormányzata
Dunaalmás Község Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata

/2016.
/2016.
/2016.
/2016.

Kocs Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata

) Tata Kt határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata

Tata, 2016

Aláírások:”
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:
-

Azonnali továbbításra
Ollé Árpád polgármester
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2016. (Vll.6.)
határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88. 5 (2) bekezdésének,
illetve a 146. 5 (1) bekezdése alapján módosítja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási
Megállapodást a következő tartalommal:
»Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás
22. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás Ill. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Szociális
ellátás alcím 8-9. pontja hatályát veszti.
2.) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
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3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. április 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata
Baj Község Önkormányzata
Dunaalmás Község Önkormányzata

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata

(
(
(
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (
/2016. (

/2016.
/2016.
/2016.

) Tata Kt. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
] sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata

Tata, 2016

Aláírások:”
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnali továbbításra
Ollé Árpád polgármester
-

5. Naiirendi Pont:
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása a
központi Orvosi ügyelet ellátásáról
Ollé Árpád polgármester tájékoztatásul elmondja, bogy a 23. szerződésmódosítás a
központi orvosi ügyelet tárgyában történő változás, ahol szolgáltató váltás történt

dr.

Kórósi Emőke jegyző kiegészítésként elmondja, hogy kiirtak egy közbeszerzési
eljárást, ami sikeresen lezárult és a nyertes ajánlattevő az Inter -Ambulance Zrt. lett, aki
ellátja a központi ügyeleti szolgálatot, amit szintén kistérségi szinten látnak el. Az indok
az volt, hogy annyira elöregedett a tatai és térségi háziorvosi kar, hogy azt mondták, nem
tudják hosszú távon vállalni a feladat ellátási szerződésben leírtakat. Ez után döntött úgy
a társulás, hogy külső szolgáltatóval oldják meg a feladatot
Baranya Gábor képviselő kérdezi, hogy a gyermekorvosi ügyelet újjá lesz-e élesztve?

dr. Kórósi Emőke jegyző megjegyzi, a gyermekorvosi ügyeletre nem érkezett érvényes
ajánlat Elmondja, hogy a kórházban finanszíroznak és biztosítanak gyermekorvosi
rendelést és a felnőttorvosi ügyelet keretében ellátják a gyermek ügyeletet is.
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy ezzel kapcsolatban negatív tapasztalata van.
Javasolta az éppen ügyeletben lévő doktor úr, hogy a gyermek betegségeit tegyék inkább
hétköznapi időpontokra, amikor van gyermekorvos.
dr. Kórósi Emőke jegyző köszöni az észrevételt, elmondja, hogy olyan ígéret hangzott
cl mind a sajtótájékoztatón és mindvégig, hogy szükség esetén az ott lévő felnőtt
háziorvos telefonos segítséget tud kérni gyermek szakorvostól is.
Baranya Gábor képviselő hozzáteszi, hogy nem is vizsgálta meg és több helyről
hallotta, hogy mások is így jártak, pedig egy súlyos tüdőgyulladásról volt szó.
dr. Kórósi Emőke jegyző köszöni az észrevételt, mindenképp továbbítani fogják a külső
szolgáltatónak. Kérdezi, hogy dátum szerint lehet-e tudni mikor volt?
Baranya Gábor képviselő elmondja, hogy június második szombatján történt.
Ollé Árpád polgármester kérdezi, hogy van-e további hozzászólás napirendhez
kapcsolódóan? Döntéshozatalban részt vevők szám 7 fő, kéri, hogy aki a Tatai Kistérségi
Többcélú Társulási Megállapodás 23. számú módosításáról szóló határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (Vll.6.) határozata a
Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. * (2) bekezdésének
megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
23. számú módosítását a következő tartalommal:
„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
23. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás Ill. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Egészségügyi
feladatok alcím 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.) Gondoskodik a térségben a sürgősségi orvosi ellátásról. Az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Tata Város Önkormányzata
fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény külső szolgáltató
bevonásával látja cl. Az ügyeleti szolgálat során a társult önkormányzatok lakossága
részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig,
szabad, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
biztosított a sürgősségi orvosi ellátás.”
—

—

2.) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
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3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. június 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata
Baj Község Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata

/20 16.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/20 16.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Tata Kt. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata

Tata, 2016

Aláírások:”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:
-

azonnal továbbításra
-

Ollé Árpád polgármester

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2016. (VlI.6.)
határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.

Magyarország

helyi

* (2) bekezdésének

megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának

23. számú módosítását a következő tartalommal:
„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának

23. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás Ill. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Egészségügyi
feladatok alcím 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.) Gondoskodik a térségben a sürgősségi orvosi ellátásról. Az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Tata Város Önkormányzata
fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény külső szolgáltató
bevonásával látja el. Az ügyeleti szolgálat során a társult önkormányzatok lakossága
részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig,
szabad, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
biztosított a sürgősségi orvosi ellátás.”
—

—

2.) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. június 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata
Baj Község Önkormányzata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Kocs Község Önkormányzata
Naszály Község Önkormányzata
Neszmély Község Önkormányzata
Szomód Község Önkormányzata
Tardos Község Önkormányzata
Vértestolna Község Önkormányzata

/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/2016.
/20 16.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Tata Kt. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata
) sz. határozata

Tata, 2016

Aláírások:”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal továbbításra
Ollé Árpád polgármester
-

Ollé Árpád polgármester szavazásra bocsátja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási
Megállapodásának 24. számú módosítását. Döntéshozatalban részt vevők szám 7 fő, kéri,
hogy aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2016. (Vll.6.) határozata a
Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdésének
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megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
24. számú módosítását a következő tartalommal:
„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
24. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás Ill. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Egészségügyi
feladatok alcím 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.) Gondoskodik a térségben a sürgősségi orvosi ellátásról. Az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást külső szolgáltató bevonásával Tata
Város Önkormányzata fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény szakmai együttműködésével biztosítja. Az ügyeleti szolgálat során a
társult önkormányzatok lakossága részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, szabad-, munkaszüneti és ünnepnapokon
8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig biztosított a sürgősségi orvosi ellátás.”
—

—

2.) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. július 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata
/2016. (
) Tata Kt. határozata
Baj Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Tata, 2016
Aláírások:”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:
-

azonnal továbbításra
Ollé Arpád polgármester
-

egyetért az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és
az alábbi határozatot hozza:
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40/2016. (‚‘11.6.)
határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdésének
megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
24. számú módosítását a következő tartalommal:
„Tatai Kistérségi Többeélú Társulás Társulási Megállapodásának
24. számú módosítása
1.) A Társulási Megállapodás Ill. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím Egészségügyi
feladatok alcím 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.) Gondoskodik a térségben a sürgősségi orvosi ellátásról. Az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást külső szolgáltató bevonásával Tata
Város Önkormányzata fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény szakmai együttműködésével biztosítja. Az ügyeleti szolgálat során a
társult önkormányzatok lakossága részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, szabad-, munkaszüneti és ünnepnapokon
8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig biztosított a sürgősségi orvosi ellátás.”
—

—

2.) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
3.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. július 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá
és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata
/2016. (
) Tata Kt. határozata
Baj Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata
/20 16. (
) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata
/2016. (
) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata
/20 16. (
) sz. határozata
Tata, 2016
Aláírások:”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
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Határidő:
Felelős:

azonnal továbbításra
Ollé Árpád polgármester
-

Ollé Árpád polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és 17:40 órakor az
ülést berekesztette.

.m.f.

as~tm4s ~

S

Ollé Arpá
polgármester
A jegyzőkönyvet vezette:
Kovács Szabina
gazdasági ügyintéző
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dr Kórósi Emőke
jegyző

