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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 17-
én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                      
 
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Hajdú Csaba              képviselő 
  Horváth István           képviselő 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
 
Távol vannak: 
 
Tanácskozási joggal:   
 

Kovács Edit    jegyző 
 

Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő testületi tag jelen 
van. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre 
kerültek a képviselőknek. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel 
kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, 
javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2016. (VI.17.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 17-i rendkívüli, 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat háziorvosi ellátásra kötendő feladat-ellátási szerződés 

elfogadására -  a polgármester előterjesztésében 
 
2. Egyebek 
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Napirendek tárgyalása 

 
 

 
1. Javaslat háziorvosi ellátásra kötendő feladat-ellátási szerződés 

elfogadására -  a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Ismertette a képviselőkkel dr. Kisari Eszter levelét, melyben kéri, hogy 2016. július 1. 
napjától a feladat-ellátási szerződés kerüljön megszüntetésre közös megegyezéssel. 
A kérés indokolt, hiszen a doktornő egészségi állapota miatt már egy ideje 
helyettesítéssel történik az ellátás. Dr. Nap Ágnes vállalta fél évre a helyettesítést, 
azonban az asszisztenst az önkormányzatnak kell alkalmaznia. A helyettes orvos 
helyettesítését pedig a bodajki doktornő, dr. Markó-Bodor Adrienn fogja ellátni. 
Dönteni kell a testületnek a feladat-ellátási szerződés megszüntetése és az új, 
helyettesítésre szóló szerződés elfogadása tárgyában. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Az elmondottakat kiegészítette azzal, hogy 2016. július 1. napjától az 
Iszkaszentgyörgyi önkormányzatnak kell működési engedélyt kérni a háziorvosi 
tevékenységre, valamint az OEP finanszírozást is az önkormányzat kapja. Ebből kell 
finanszírozni a helyettesítést, alkalmazni az ápoló-asszisztenst, valamint biztosítani 
a működés tárgyi feltételeit.  
Az előzetes egyeztetések szerint 2017. januárjától az Országos Alapellátási 
Intézeten keresztül alkalmazható a háziorvos, de ennek feltételeit még pontosítani 
kell.  
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozó 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2016. (VI.17.) önkormányzati határozata 

a Dr. Kisari Bt-vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kisari Eszter kérelmének 
megfelelően a Dr. Kisari Bt-vel a vegyes háziorvosi ellátásra 2008. október 27-én 
megkötött feladat-ellátási szerződést 2016. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti. 
A képviselő-testület felkéri Iszkaszentgyörgy Község polgármesterét, hogy a jelenlegi 
körzeti ápoló asszisztens további foglalkoztatását a háziorvosi feladaton biztosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Marics József polgármester: 
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a helyettesítésre szóló feladat-ellátási 
szerződés elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2016. (VI.17.) önkormányzati határozata 

helyettesítésre szóló feladat-ellátási szerződés elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Nap Ágnes háziorvossal 
az Iszkaszentgy9rgyi vegyes háziorvosi ellátásra vonatkozó, helyettesítésre szóló  
feladat-ellátási szerződést 2016. július 1. napjától a csatolt előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal elfogadja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2. Egyebek 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy szóbeli törvényességi észrevétel miatt a 27/2016. 
(IV.19.) sz. határozatot ismételten el kell fogadni, mivel annak címe a 
jegyzőkönyvben nem került feltüntetésre. 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2016. (VI.17.) önkormányzati határozata 

a víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtásáról 
 

Bakonykúti  Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2016. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.  
A képviselő-testület a 27/2016. (IV.19.) önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


