ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:99-16/2017
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 20-án (szerdán) 16.10 órai
kezdettel megtartandó rendes ülésére
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
Napirendi pontok:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelet
tervezete az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (....) önkormányzati rendelettervezete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.), valamint a közterületek használatáról szóló 15/2016.
(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
3) Az önkormányzat 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
4) „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1)

Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak)

Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. december 14.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (…) önkormányzati rendelete
az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. § (1) bekezdés tekintetében a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6)
bekezdése, a 15. § (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.(III.22.)
önkormányzati rendelet
1. 3. § (1) bekezdésében a „2017.” szövegrész helyébe a „2018.”
2. 3. § (2) bekezdésében a 2017. szövegrész helyébe a „2018.”
3. 3/A. §-ban a „2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig” szövegrész helyébe a 2018.
január 1-jétől 2018. december 31-ig”
szöveg lép.
2. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
dr. Puskády Norbert
jegyző

Fülöp Zoltánné
polgármester

Általános indokolás
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény továbbra is 38 650,forintban állapítja meg a köztisztviselői illetményalapot, ugyanakkor lehetőséget ad az
önkormányzatoknak, hogy saját hatáskörben ezt megemeljék. Tekintettel arra, hogy az
illetményalap lassan 10 éve változatlan a 2017. évi illetményalap és az illetménykiegészítés
fenntartására tesz javaslatot a rendelet-tervezet.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet-tervezet a jelenleg hatályban lévő illetményalap és illetménykiegészítés
megtartására tesz javaslatot azzal, hogy a 2017. év helyébe 2018. év lép.
2. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezi.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet célja a köztisztviselő illetmény mértékének fenntartása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait megnöveli, mely azonban a
működési költségek csökkentésével kiegyenlíthető.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotását a személyi juttatások fenntartása indokolja.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2017. december 15.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (…) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.), valamint a közterületek használatáról szóló
15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. § tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése, a 2. §
tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.
§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„b) környezettanulmány (helyzetértékelés): az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 34. címe szerinti szemle, amelynek célja a
kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése, kötelezettségei
teljesítésének vizsgálata.”
2. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló
15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendeletének (Rendelet) 21. § (2) bekezdésében a „a
Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg lép.
3. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
4. § Hatályát veszti a Rendelet
1. 6. alcíme,
2. 3. melléklete.

dr. Puskády Norbert
jegyző

Fülöp Zoltánné
polgármester

Általános indokolás
Az Országgyűlés elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, mely
2018. január 1-jén lép hatályba és hatályon kívül helyezi a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvényt (továbbiakban: Ket.). A Ket-re két önkormányzati
rendelet is hivatkozik, ezért szükséges azok módosítása a jogszabályi változásokra figyelemmel.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet a szemle szabályait rendeli alkalmazni a
környezettanulmányra. A szemléről 2018. január 1-jétől a Ket. helyett az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezik.
2. §-hoz
A közterületek használatáról szóló 15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet többnyire a közigazgatási
hatósági eljárás szabályairól rendelkezik. A 21. § (2) bekezdés azonban a „Ket.” rövidítést alkalmazza,
melyet szükséges „Ákr.”-re cserélni.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
4. §-hoz
Hatályon kívül helyezi a közterületek használatáról szóló 15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6.
címe és 3. melléklete, mivel a szabályozás nem életszerű.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet technikai módosítást tartalmaz. A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő díj érvényesítése esetén jelentékenyen megdrágulna például a lakossági gázbekötés, melyet a
kivitelezők minden bizonnyal tovább hárítanának a lakosságra.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotását a jogszabályi környezetnek való feltétlen és maradéktalan megfelelés
indokolja.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2017. december 15.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:99-16/2017.

3. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 20-i ülésére
Tárgy: A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2017. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2018. évi munkaterv
elfogadását.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (1) bekezdése szerint „A képviselőtestület üléseit munkaterve alapján tartja. Munkatervét a képviselő-testület fél- vagy egyéves
időtartamra állapítja meg.”
Az SZMSZ idézett rendelkezése alapján elkészült a Képviselő-testület 2018. évi munkatervre
vonatkozó javaslatot. A tervezetben június - augusztus hónapokra beépítésre került a nyári
szünet is, mely alatt a testületi munka szünetel, kivéve, ha rendkívüli ülést kell tartani ezen
időpontban.
A munkatervben előre nem tervezhetőek a jövő évi költségvetési rendeletben elfogadott
fejlesztésekhez, valamint a még ki nem írt pályázatokhoz kötődő testületi ülések, döntések,
melyek befolyásolhatják a munkatervet.
A munkaterv megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 44. §-ban foglaltaknak, mely szerint „A képviselő-testület szükség szerint, a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.”
Az SZMSZ 5. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület évente legalább 8 ülést tart.
Úrkút, 2017. december 15.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. december 31.

1. melléklet
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott
polgármesteri döntésekről, intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület a napirendek után tárgyalja a képviselők részéről felmerült kérdéseket,
interpellációkat – amennyiben vannak.
Január
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: polgármester
2) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi
terveiről
Előterjesztő: polgármester
4) Vegyes ügyek.
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat
Polgármestere részére
Előterjesztő: alpolgármester
b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítására
Előterjesztő: polgármester
c) A polgármester 2018. szabadságolási terve
Előterjesztő: alpolgármester
Március
1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
3) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: polgármester
4) 2018. évi intézményi étkezési térítési díjak
Előterjesztő: polgármester
5) 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
6) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott

Április
1) Rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: polgármester
Május
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,
valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és
a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
Előterjesztő: óvodavezető
3) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
4) Vegyes ügyek
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint
Szeptember
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
1) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása – amennyiben a pályázat
kiírásra kerül
Előterjesztő: polgármester
2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához történő csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül
Előterjesztő: polgármester
3) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: polgármester
4) Vegyes ügyek
a) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/2 sz. alatti lakás bérbeadása
b) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/4 sz. alatti lakás bérbeadása
Október
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása - szükség esetén
Előterjesztő: polgármester
2) Rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól – amennyiben a
pályázat kiírásra kerül
Előterjesztő: polgármestert

3) Vegyes ügyek
a) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester
b) Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1/5 sz. alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester
November
1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
2) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: polgármester
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018 –
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
December
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása – szükség szerint
Előterjesztő: polgármester
2) A képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
3) 2018. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: polgármester
4) Úrkút Római Katolikus Egyházközség beszámolója a temetők fenntartásáról
Előterjesztő: polgármester
5) Vegyes ügyek
KÖZMEGHALLGATÁS
December ….
1) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról, 2019. évi
tervei
Előterjesztő: polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:99-16/2017.

4. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 20-i ülésére

Döntés-előkészítő javaslat

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” tárgyú, a Kbt. III. rész 115. § (1) bekezdés
szabályai szerint, nemzeti eljárási rendben indított nyílt, építési
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban
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Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.), mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár
alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító
számú, „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” tárgyban.
Ajánlatkérő döntése értelmében, 2017. november 26-án megküldésre került a felhívás és a
Közbeszerzési dokumentum az alábbi Gazdasági szereplők részére:

1. sz. Gazdasági szereplő
Neve:
Székhelye:

Pro Invest Kft
1141 Budapest, Szugló u. 82.

Adószám:

12646623-2-42

E-mail címe:
2. sz. Gazdasági szereplő

proinvestkft2001@gmail.com

Neve:

Brunner és Társa Kft

Székhelye:

8460 Devecser, Jókai u. 6.

Adószám:

10737932-2-19

E-mail címe:
3. sz. Gazdasági szereplő

brunnerestarsa@invitel.hu, info@brunnerestarsa.hu

Neve:

ROWIN-ALPIN Ipari és Kereskedelmi Bt

Székhelye:
Adószám:

8413 Eplény, hrsz. 305/2.
27259496-2-19

E-mail címe:

rowin@rowin.hu
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4. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

Klima-Park Kft

Székhelye:

8449 Magyarpolány, Vadvirág u. 19.
13287515-2-19

Adószám:
E-mail címe:
5. sz. Gazdasági szereplő

krisztiankorbely@gmail.com

Neve:
Székhelye:

TR-Bau Kft
8200 Veszprém, Tüzér utca 73.

Adószám:

14576337-2-19

E-mail címe:

trbaukft@gmail.com

Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérdés az eljárásban Ajánlatkérőhöz nem érkezett.
Az ajánlattételi határidő: 2017. december 07-én 1500 óra. Az előírt bontási határidőre 3
(három) ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely
megküldésre került az ajánlattevőknek.
1./ Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az elsőként felbontásra kerülő ajánlat,
amely határidőben érkezett be, zárt, sértetlen csomagolású, megállapítja továbbá, hogy az
ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.
Név: Rowin-Alpin Bt.
Székhely: 8413 Eplény, hrsz 305/2.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

76.011.635,- HUF

2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás

igen

megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető
rendelkezik-e

épület

felújítással

kapcsolatos

kivitelezésében szerzett gyakorlattal (igen/nem)

2./ Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy a másodikként felbontásra kerülő ajánlat,
amely határidőben érkezett be, zárt, sértetlen csomagolású, megállapítja továbbá, hogy az
ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.
Név: „Brunner és Társa” Kft.
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Székhely: 8460 Devecser, Jókai u. 6.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

72.127.589,-HUF

2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás

igen

megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető
rendelkezik-e

épület

felújítással

kapcsolatos

kivitelezésében szerzett gyakorlattal (igen/nem)

3./ Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy a harmadikként felbontásra kerülő ajánlat,
amely határidőben érkezett be, zárt, sértetlen csomagolású, megállapítja továbbá, hogy az
ajánlat összeállítása az előírt formai követelményeknek megfelelően történt.
Név: Pro-Invest Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

69.987.097,- HUF

2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás

igen

megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető
rendelkezik-e

épület

felújítással

kapcsolatos

kivitelezésében szerzett gyakorlattal (igen/nem)

A beérkezett ajánlatok elbírálásra kerültek, amely alapján megállapítható, hogy hiánypótlás
kiküldése nem szükséges:
Rowin-Alpin Bt.

„Brunner és

Pro-Invest Kft.

Társa” Kft.
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú

rendben

rendben

rendben

(alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy
annak kizárása: Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú
(alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

Ajánlatkérő a

részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az elvégzésre
kerülő kivitelezési feladatok egymásra épülnek, egymással szoros
összhangban vannak, így műszaki szempontból nem indokolt a
részekre bontásuk, másrészről gazdaságilag is kedvezőbb az egy
vállalkozással való szerződéskötés. Biztonságtechnikailag is
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célszerűbb a kivitelezési munkafolyamatok részekre nem bontása.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az

rendben

rendben

rendben

eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. A
megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési

dokumentumban

foglalt

információk

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok igazolásáról
szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás
megküldésének dátuma. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő

más

szervezet

vonatkozásában

az

ajánlattevő

nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A
nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az
ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe
venni.

és/vagy

az

ajánlatkérő

által

előírt

alkalmassági

követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek)
kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2)
bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
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egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot"
említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a
321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró
ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2)
bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az
eljárásból- azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolása
vonatkozásában az ajánlat részeként csatolt cégszerűen aláírt
ajánlattevői nyilatkozatok tekintetében kizárólag az ajánlattételi
felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat
fogad el! Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában
felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben
részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre,
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglalt
jogszabályi előírásokra.
15. Az ajánlattétel nyelve: Magyar. Az ajánlatot magyar nyelven

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. Az eljárás
során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a
nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a
benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar,
úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat
annak

szem

előtt

tartásával,

hogy

helytelen

fordítás

következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.
21. Egyéb információk: 1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében
meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
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ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

nr

nr

nr

rendben

rendben

rendben

66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat), egyértelműen
megjelölve benne az ajánlattétellel érintett részt. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől
eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az
ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését,
melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni: a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
3. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel
kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában
foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló,
sem közös ajánlattevők tekintetében.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre
vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2.
kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal.
5. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus
úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és
benyújtania: - az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan
össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A,
/B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok
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helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen
lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve
az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

- az

ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak; - az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti
papír példányban kell beadni, és 1 db elektronikus másolati
példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t
kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést
xls. formátumban is kérjük benyújtani); - A papír alapú és az
elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat
az irányadó.

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak; - az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot

aláíró

személynek

vagy

személyeknek

a

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; - a zárt csomagon „Ajánlat "TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai
korszerűsítése”” valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Az iktatóban nem
bontható fel, azonnal a közbeszerzésért felelős személy részére
továbbítandó!” megjelölést kell feltüntetni.
6. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt
kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult
nyilatkozatot,

dokumentumot

aláíró

képviselő

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

aláírási

címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás
mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni
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vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát.
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5)

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

bekezdése szerint.
13. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot
magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni.
18. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva
ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a
fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
19. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban

tájékoztatásként

közli

azoknak

a

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási
kötelezettsége teljesítéséről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell.
20. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben
ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §] szervezettel (személlyel),
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
22. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként
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szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
legalább a vállalási ár nettó értékének megfelelő összegű 10%/év
éves és legalább 5%/ káreseményként kárértékű, minimálisan a
műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében
foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig
terjedő időtartamú építési-szerelési biztosítási szerződést (C.A.R.)
kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő
fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák
teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (így
különösen romeltakarítás, szakértői költségek), a meglévő és
szomszédos építményekre is. A biztosításnak fedezetet kell
nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így
különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben)
keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben
keletkező károkra, valamint tartalmaznia kell a harmadik
személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő
felelősségbiztosítást is. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a
fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a nemzeti

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben

rendben
rendben
rendben

rendben
rendben
rendben

rendben
rendben
rendben

rendben
rendben
rendben

rendben
rendben
rendben

rendben
rendben
rendben

IGEN

IGEN

IGEN

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről.
25.

Ajánlattevőnek

közbeszerzési

ajánlata

részeként

dokumentumokkal

csatolnia

egyetemben

kell

a

rendelkezésre

bocsátott költségvetést kitöltött formában.
Titoktartási nyilatkozat
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat és a
papír alapú egyezőségről
Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre állásáról
Összeférhetetlenségről szóló nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről

ÉRVÉNYES?
Bírálat:

Ajánlattevő neve:
Székhelye:

Rowin-Alpin Bt.
8413 Eplény, hrsz 305/2.
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a
vonatkozó jogszabályban előírtaknak.

Bírálat:

Ajánlattevő neve:

„Brunner és Társa” Kft.

Székhelye:

8460 Devecser, Jókai u. 6.
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a
vonatkozó jogszabályban előírtaknak.

Bírálat:

Ajánlattevő neve:

Pro-Invest Kft.

Székhelye:

1141 Budapest, Szugló u. 82.
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a
vonatkozó jogszabályban előírtaknak.

Bírálat:

Értékelés:

„Brunner és Társa”
Kft.

Rowin-Alpin Bt.

súlyszám
x
pontszám pontszám ajánlat

súlyszám ajánlat

Nettó
ajánlati
ár
összesen (HUF)
2. A jelen közbeszerzés
tárgya szerinti építési
beruházás
megvalósításában
résztvevő
felelős
műszaki
vezető
rendelkezik-e
épület
felújítással kapcsolatos
kivitelezésében szerzett
gyakorlattal (igen/nem)

súlyszám
x
pontszám pontszám

súlyszám x
pontszám pontszám

ajánlat

70

76.011.635,HUF

9,29

650,30

72.127.589,
-HUF

9,73

681,10

69.987.097,HUF

10

700

30

igen

10

300

igen

10

300

igen

10

300

950,30

Összesen

Pro-Invest Kft.

981,10

1000

Javaslat:

Rendelkezésre álló anyagi fedezet: 62.990.214,-HUF+ÁFA
Az értékelés során legkedvezőbb ajánlat: 69.987.097,- HUF+ÁFA
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Amennyiben Ajánlatkérő a különbözettel, azaz 6.996.883,-HUF+ÁFA összeggel kiegészíti a
rendelkezésre álló anyagi fedezetét, abban az esetben az eljárás eredményessé tehető.
Javasolt nyertes ajánlattevő:
Név: Pro-Invest Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

69.987.097,- HUF

2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás

igen

megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető
rendelkezik-e

épület

felújítással

kapcsolatos

kivitelezésében szerzett gyakorlattal (igen/nem)

Harsányi István
Okl. közbeszerzési szaktanácsadó
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55.

FIRMITER FÜRED Betéti Társaság
MEGBÍZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Telefon: +36-20-39-29-305
Faxszám: +36-87-341-205
E-mail cím: firmiterbt@upcmail.hu
Úrkút, 2017. december 14.
Fülöp Zoltánné polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdése
alapján lefolytatott eljárásban az 5 ajánlattevő közül a legmagasabb pontszámú–
ajánlattevőt, azaz az Pro Invest Kft. ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület a rendelkezésre álló anyagi fedezet és a legkedvezőbb árajánlat közti
különbséget, azaz 6.996.883,-HUF+ÁFA összeget a 2018. évi költségvetés terhére
finanszírozza.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározottak alapján a Vállalkozási Szerződést írja alá.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:99-16/2017.

Sürgősségi előterjesztés a 5. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 20-i ülésére
Tárgy: Dr. Balogh Emil háziorvosi pályázatának elbírálása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2016. (XII.19.) határozatában a
Medicaid Kft-vel közös megegyezéssel megszüntette a feladat-ellátási szerződést.
A háziorvosi praxis betöltése érdekében pályázati felhívást tettünk közzé, melyre először Dr.
Kovács Gabriella jelentkezett. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
35/2017. (V.30.) határozatában Dr. Kovács Gabriella pályázatát elfogadta, szerződéskötésre
azonban nem került sor, mivel a pályázó időközben más munkahelyen helyezkedett el.
A pályázatot ismét közzétettük, amelyre Dr. Balogh Emil jelentkezett.
Dr. Balogh Emil Csopakon 27 éve háziorvos. Rendelkezik háziorvosi szakvizsgával, repülő
orvostan szakvizsgával és társadalom orvostan vizsgával továbbá elvégezte az államigazgatási
főiskolát is. A Veszprém-megyei orvosi kamara alelnöke, kiérdemelte a „Csillag” díjat,
valamint a Batthyány-Strattamn László Életműdíjat. Jelenleg Csopakon működteti a háziorvosi
praxist, azonban Csopak Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződése 2017.
december 31-én lejár, és a csopaki önkormányzat nem kívánja azt meghosszabbítani.
Jelenleg Dr. Tolnai Pál és Dr. Bőczén István háziorvosok látják el megbízási jogviszony
keretében a háziorvosi teendőket. Dr. Tolnai Pál az ajkai háziorvosi körzet mellett ügyel
Devecserben és Ajkán is, erején felül pedig igyekszik helyt állni Úrkúton is. Dr. Bőczén István
korábban jelezte, hogy a megbízási szerződését 2018. február 28-val meg kívánja szüntetni,
mivel a szentgáli háziorvosi teendői mellett nem tud állandó helyettesítés keretében Úrkúton is
tevékenykedni.
Mivel Dr. Balogh Emil, illetve cége, mint háziorvosi szolgáltató, a "KHEIRON" Egészségügyi
Humán Szolgáltató Kft. rendelkezik Csopakon praxissal, ezért csak mint helyettesítő orvos,
megbízási jogviszony keretében tudja ellátni Úrkúton a háziorvosi teendőket.
Tekintettel arra, hogy a háziorvosi praxist az általános orvoshiány miatt betölteni az
önkormányzat nem tudja, ezért javaslom, hogy Dr. Balogh Emil pályázatát a Képviselő-testület
fogadja el, adjon felhatalmazást a megbízási szerződés megkötésére.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést – tekintettel a Szervezeti és Működési
Szabályzat 14. § (2) bekezdésére - megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2017. december 19.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- Dr. Balogh Emilnek, az úrkúti háziorvosi állás betöltésére benyújtott pályázatát támogatja,
- utasítja a polgármestert, hogy amíg Dr. Balogh Emillel, illetve a háziorvosi szolgáltató
"KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft-vel feladatellátási szerződést kötni az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés miatt nem tud, gondoskodjon a "KHEIRON"
Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. útján az úrkúti háziorvosi praxis helyettesítéséről,
- utasítja a polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási
szerződés módosításáról gondoskodjon,
- utasítja a polgármestert, hogy tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket,
jognyilatkozatokat az előző pontokban foglaltak érdekében,
- hatályon kívül helyezi a 35/2017. (V.30.) határozatot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. december 31.

