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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. március 27-én 18,00 órakor kezdődő Piliscsév - Leányvár községek
Önkormányzatainak együttes testületi üléséről.
Az ülés helye: Piliscsév Község Önkormányzatának tanácsterme (Piliscsév, Hősök
tere 9.)
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
2. Bölcsődei gondozási térítési díjak elfogadása
Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló 17/2011.( XI.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
4. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
5. Háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló feladatátadási szerződés elfogadása
Jelen vannak:
Piliscsév község képviselői
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László
Csapucha Katalin
Csepreghiné Nyitrai Katalin
Hudeczné Fuzik Anna
Maduda Ildikó
Nagy Mária
Baumstark Tiborné körjegyző
Leányvár Község Képviselői
Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula
Balogh András
Csobán Zoltán
Misikné Lóczki Irén
Papp Pál
Pfluger Antal
Meghívott vendég: Dr. Etter Ödön jogtanácsos
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselőtestületek tagjait, a községek körjegyzőjét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
testületi ülést a Kábeltelevízió a Képújság csatornáján egyenes adásban közvetíti.
Megállapítja, hogy Piliscsév község Képviselő-testülete 7 fővel határozatképes, majd
ismerteti az ülés napirendjét.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet. Piliscsév Község
Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2012.(III.27.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Hanzelik Gábor megállapítja, hogy Leányvár Község
határozatképes, majd szavazásra teszi fel a napirendet.

Képviselő-testülete

Leányvár Község Képviselő-testülete 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot
hozza:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2012.( III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről
Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend

tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a Képviselők írásban megkapták.
Szóbeli kiegészítésként több mindenről szeretnék beszámolni Önöknek:
Alpolgármester Úrnak sikerült kedvezményesen megvennie Önkormányzatunk
részére a LAMPART gyár házi múzeumát. Kérem Csapucha Katalint, hogy erről
adjon bővebb tájékoztatást.
Csapucha Katalin – Birtokunkba került a gyár házi múzeuma, mely konyhai
berendezéseket, kisbútorokat, textíliákat és konyhai edényeket tartalmaz. Az
edények mind a LAMPART gyár termékei. A múzeum teljes anyagát sikerült
megvásárolnunk. Terveink szerint a Falunapon az ÁFÉSZ-házban nyitnánk meg a
kiállítást.
Kosztkáné Rokolya Bernadett - A hétvégi tűzesetről most egy videofelvételt
láthatnak. Itt megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a tűzoltásban
körülbelül száz ember segített. Megköszönöm minden segítőnek az áldozatos
munkáját. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy országos tűzgyújtási tilalom van,
ezért mindennemű tűzgyújtás tilos! Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy tegyék
rendbe az elgazosodott területeket, mert azok újabb tűzfészek kiindulópontjai
lehetnek. Körjegyző Asszony kigyűjti az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait és
felszólítja, majd megbírságolja őket. A tűz során öt villanyoszlop megégett, melyet az
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EON kicserélt. Ha a tüzet nem sikerült volna eloltanunk, akkor a falu áram nélkül
marad.
Az Orosz Föderáció titkársága megkezdte az orosz temető felújítását.
Előző ülésünkön döntöttünk az óvoda fűtéskorszerűsítésének pályázatáról. A
pályázatot Leányvár község Önkormányzatának, mint a társulás gesztorának kell
benyújtani. Kérem a leányvári Képviselőket, hogy zárt ülésükön hozzanak döntést a
pályázat benyújtásáról.
Felkérem Körjegyző asszonyt, hogy a körjegyzőség 4 hónapos működéséről,
tapasztalatairól számoljon be.
Baumstark Tiborné beszámolója a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Év végéig megtudjuk, hogy a Kormány milyen
feladatot vesz el az önkormányzatoktól, utána döntünk a hivatali létszám
feltöltéséről. De lehetséges, hogy a feladatok megszűnésével a létszám elegendő lesz.
Hudeczné Fuzik Anna – Két ember ment el a hivatalból, miért alkalmazunk most
hármat helyette?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Munkaügyi
részmunkaidős munkaerőt foglakoztatunk.

Központ

által

támogatott

Hanzelik Gábor – Egyenlőre kivárunk a munkahelyekkel kapcsolatban a
közigazgatás átalakítása miatt, addig nem kötelezzük el magunkat, amíg nem látjuk
át a munkaköröket. Ezért foglalkoztatjuk átmenetileg a Munkaügyi Központ által
támogatott és kiközvetített munkaerőket.
Nyáron át kell majd gondolnunk, hogy tartósan alacsony létszámmal működünk
tovább, vagy feltöltjük a létszámot.
Pfluger Antal – Úgy tudom, hogy a Munkaügyi Központ által kiközvetített
munkaerőt egy évig tovább kell foglalkoztatni ahhoz, hogy a támogatást megkapjuk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A nyugdíjas kolléganőt szerződéssel vettük fel a
társulás pénzügyeinek intézésére, ha a TÁMOP-os programban tudunk majd
munkaerőt foglakoztatni, akkor fél évig kapnánk rá támogatást, majd nyolc hónap a
továbbfoglalkoztatási kötelezettség. Ezzel a lehetőséggel elsősorban a vállalkozók
élhetnek. FHT programon belül most 6 órában 2 hónapig kell foglalkoztatni a
munkaerőt, erre 90 %-os támogatást kapunk. Szűk keretszámot kaptunk a
hosszabb foglalkoztatásra, 3 főt alkalmazhatunk 4 hónapig napi 6 órában.
Nagy Mária – Remélem, hogy hamar megszületnek az új jogszabályok. A
körjegyzőséggel kapott plusz normatíva 5 M Ft, ez a haszon a túlórákra és a
foglalkoztatásokra elmegy. A mi dolgozóink érdekében remélem, hogy addig kibírják.
Mindenképpen dotálni kell őket a többletmunkáért.
Hanzelik Gábor – A kieső kolléganők helyére felvett munkaerőt a leányvári bérek
terhére fizetjük. Ez Piliscsévet pénzügyileg nem érinti. Mivel még nem tudjuk, hogy
mit hoz a közigazgatás átalakítása, lehet, hogy örülni fogunk a nagyon alacsony
személyi állománynak, mert nem kell senkit elbocsátanunk.
Papp Pál – Hogyan módosítjuk azokat a döntéseket, amelyekre a Kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett?
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Baumstark Tiborné – Annyiszor a Képviselő-testület elé hozzuk, ahányszor
módosítani kell, ilyen a mai ülésünk napirendjében szereplő anyakönyves rendelet.
Papp Pál – Az Önkormányzati törvényt elfogadták?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeptember 27-én elfogadták, hatályba lépése
folyamatos 2014-ig.

Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet. Piliscsév Község
Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2012.(III.27.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
eseményekről
Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
2. Bölcsődei gondozási térítési díjak elfogadása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a Képviselők írásban megkapták. A
rendeletet tervezetet megküldtük normakontrollra az Államkincstárhoz.
Törvényességi észrevételt tettek a tervezet 2. §-ára, mivel a gondozási díj egész
hónapra fizetendő, függetlenül attól, hogy a gyermek igénybe veszi-e a szolgáltatást.
Eredetileg sávosan állapítottuk volna meg a díjakat, de a törvény erre sem ad
lehetőséget.
Pfluger Antal – Én azt javasolom, hogy akkor lefelé kerekítsük a fizetendő térítési
díjat.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – 100 Ft/nap összeget határoztunk meg, ez az
étkezési térítési díjon felül 2.000,- Ft költséget jelent a szülőknek.
Nagy Mária – Nem arról volt szó, hogy nem határozunk meg semmilyen összeget?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Egy bölcsődésre eső költség napi 5.800,- Ft. Félő,
hogy a normatívát ennek megfelelően fogják meghatározni.
Maduda Ildikó – E miatt gondoltunk a díj bevezetésére. Sajnos az 50 Ft/fő/nap
térítési díj még az adminisztrációs költséget sem fedezi, ezért javasolta a Pénzügyi
Településfejlesztési Bizottság a 100 Ft-ot.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen és 1 nem szavazattal
megalkotta
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletét
a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi
Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot
hozza:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2012.( III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról
Leányvár község Képviselő-testülete egyetért Piliscsév Község Képviselő-testülete
által megalkotott a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról
szóló 6/2012. (III.28.) önkormányzati rendelettel.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

3. Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn
kívül történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról szóló
17/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést mindkét képviselő-testület írásban megkapta.
2011. november 29-én megalkotott rendeletünkre törvényességi észrevétel érkezett,
melynek megfelelően küldtük meg rendelettervezetünket. Ilyen törvényi változás
például az, hogy anyakönyvi események helyett házasságkötés szót kell használni. A
rendelet szerkezetén ios változtatni kell, mert a címrendek megszűntek, és
preambulumban a törvényi felhatalmazást adó törvényi háttér is megváltozott. Mivel
egységes rendeletet fogadott el a két testület, ezért jogosultságot kértünk
Leányvárra is. Nem lehet azonban egy rendeletben szabályozni a két község
anyakönyvi eseményeit, arról mindkét településnek meg kell hoznia határozatát.
Papp Pál – Van adat arról, hogy az elmúlt évben a két településen hány házasság
köttetett?
Baumstark Tiborné – Úgy tudom, hogy Leányváron 3, Piliscséven pedig 6
házasságkötés volt.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta

6

7
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletét
az anyakönyvi események
hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi

Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.( III.28.) rendeletét
az anyakönyvi események
hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi
4. Köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést mindkét képviselő-testület tagjai írásban
megkapták. Mindkét önkormányzatnak egységesen kell elfogadnia a köztisztviselők
2012. évi teljesítménykövetelményeit, mivel egységes hivatalunk van. A
teljesítményértékelés legfőbb célja, hogy a köztisztviselők szakmai munkájának
színvonala emelkedjen, munkájukat az önkormányzati célokkal összhangban
végezzék.
További célja, hogy a köztisztviselőt teljesítménye alapján anyagilag is el lehessen
ismerni. A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a köztisztviselő besorolás szerinti
fizetési fokozathoz tartozó illetményét 30 %-al megemelni, illetve elmarasztalás
esetén 20 %-al csökkenteni. Ezzel a lehetőséggel szeretnék élni, de sajnos nincs rá
fedezet. Mínuszban viszont a lehetőség adott. A megküldött határozati javaslatban
megfogalmaztam azokat a teljesítménykövetelményeket, amelyek a körjegyzőség
megalakítása, illetve a közigazgatás szervezeti keretének lényeges változása miatt új
feladatok elé állítanak minden köztisztviselőt. A testületek által meghatározottak
alapul szolgálhatnak a munkakörökre lebontott, szükség esetén az azon belüli
egyéni teljesítménykövetelmény meghatározásához.
Papp Pál – Ha valaki mégis megkapja a 30 %-os emelést vagy a 20 %-os
csökkentést, akkor az mennyi időre szól?
Baumstark Tiborné – Az eltérítés egy évre vonatkozik.
Papp Pál – Ha a jegyző mégis eltéríti a dolgozó bérét, akkor hogy lesz arra pénzügyi
fedezet?
Baumstark Tiborné – Ha erre sor kerülne, akkor kérni lehet a Képviselő-testülettől
az előirányzat módosítást, vagy a bércsökkentéssel fedezetet lehet teremteni.
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Maduda Ildikó – Úgy tudom, hogy a teljesítménykövetelményt akkor is meg kell
határozni, ha nincs eltérítés, de a teljesítményértékelést akkor is el kell végezni.
Hanzelik Gábor – Ez Leányváron is így volt eddig is, de a jegyzők nem éltek az
eltérítéssel.
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát

Piliscsév Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30./2012. (III.27.) határozata
a 2012. évi teljesítménykövetelményekről
A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§
(3) bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a teljesítménykövetelmények alapját
képező 2012. évi kiemelt célokról.
A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a polgármester gondoskodjon a
körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a körjegyző
részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról.
A körjegyző végezze el a többi köztisztviselő teljesítményértékelését 2012. december
31-ig.
Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Baumstark Tiborné körjegyző
A teljesítménykövetelmény alapját képező 2012 évi kiemelt célok a jegyzőkönyv
5. számú mellékletét képezi
Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot
hozza:
Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2012. (III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
a 2012. évi teljesítménykövetelményekről
A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§
(3) bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a teljesítménykövetelmények alapját
képező 2012. évi kiemelt célokról.
A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a polgármester gondoskodjon a
körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a körjegyző
részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról.
A körjegyző végezze el a többi köztisztviselő teljesítményértékelését 2012. december
31-ig.
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Határidő: a határozatban foglaltak szerint
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Baumstark Tiborné körjegyző
A teljesítménykövetelmény alapját képező 2012 évi kiemelt célok a jegyzőkönyv 6.
számú mellékletét képezi
5. Dorogi Többcélú
módosítása

Kistérségi

Társulás

Társulási

megállapodásának

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását többféle ok miatt kell
módosítani. Például Magyar Köztársaság megnevezést ki kell cserélni
Magyarországra, a Közigazgatási Hivatal elnevezést Kormányhivatalra és több
feladat is kikerül az ellátások köréből. Ezek például az egészségügyi feladatok, a
helyettes szülői feladatok. A szociális feladatok kiegészül azzal, hogy a rendelet
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges.
Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett
szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31./2012. (III.27.) határozata
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását és
így egységes szerkezetben elfogadja.
Módosítások:
II.
fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI
1.) b.) „egészségügyi feladatok” kikerül.
„KSH Szakfeladat-rend szerint 1:
851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás
KSH Szakfeladat-rend szerint 2:
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”
szövegrész kikerül.
III.fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
„Egészségügyi feladatok”, teljes egészében kikerül.
Az orvosi ügyelet feladatellátásra vonatkozó módosítások 2012. május 31-ével
lépnek hatályba.
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Határidő: 2012. március 28.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt ezért Hanzelik Gábor szavazásra tette fel
a napirendet.
Leányvár Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2012. (III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását és
így egységes szerkezetben elfogadja.
Módosítások:
II.
fejezet: A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI
2.) b.) „egészségügyi feladatok” kikerül.
„KSH Szakfeladat-rend szerint 1:
851967 Háziorvosi ügyeleti ellátás
KSH Szakfeladat-rend szerint 2:
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás”
szövegrész kikerül.
III.fejezet: A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
„Egészségügyi feladatok”, teljes egészében kikerül.
Az orvosi ügyelet feladatellátásra vonatkozó módosítások 2012. május 31-ével
lépnek hatályba.
Határidő: 2012. március 28.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

6. Háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló feladatátadási szerződés elfogadása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést mindkét képviselő-testület tagjai
megkapták. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának döntése
szerint 2012. június 01-től nem kívánja ellátni a központi háziorvosi ügyelet
szakfeladatot. Ezért felkérte a Képviselő-testületeket a Társulási Megállapodás ez
irányú módosítására. A társulás a feladat ellátását 2012. június 01-től átadja a
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft.-nek.
A feladat folyamatos ellátásának érdekében önkormányzatunknak feladat-ellátási
szerződést kell kötnie a Kft.-vel.
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Kérem a Képviselő-testületeket
elfogadására.

az

előterjesztésben

megküldött

szerződés

Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester szavazásra tette fel a napirendet.
Piliscsév Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
32./2012. (III.27.) határozata
A háziorvosi ügyelet feladat ellátási szerződésének megkötéséről
PIliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi
háziorvosi ügyelet feladat ellátására vonatkozóan 2012. június 01.
napjától feladat-ellátási szerződést köt a Dorogi Szent Borbála Szakkórház
és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft.-vel.
A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Az erről szóló határozatot, valamint az aláírt feladat-ellátási szerződést
2012. március 28-ig megküldi a társulás munkaszervezetének.
Határidő: 2012. március 28.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
A Feladat ellátási szerződés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi
Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt ezért Hanzelik Gábor polgármester
szavazásra tette fel a napirendet.
Leányvár Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2012. (III.27.) L.k.Ö.Kt. határozata
A háziorvosi ügyelet feladatellátási szerződésének megkötéséről
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi
háziorvosi ügyelet feladat ellátására vonatkozóan 2012. június 01.
napjától feladat-ellátási szerződést köt a Dorogi Szent Borbála Szakkórház
és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft.-vel.
A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Az erről szóló határozatot, valamint az aláírt feladat-ellátási szerződést
2012. március 28-ig megküldi a társulás munkaszervezetének.
Határidő: 2012. március 28.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
A Feladat ellátási szerződés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi
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Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a két település képviselő-testületének
részvételét, és az ülést lezárja.

K.m.f.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
körjegyző
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