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HATÁROZATA 

 
Tárgy: Remeteszőlős feladat-ellátási szerződések módosítása (gyermek és 
felnőtt háziorvosi és fogászati alapellátás, köztemető, nyilvános könyvtári 
ellátás); új szerződés laboratóriumi szolgáltatás igénybevételére 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Remeteszőlős település Önkormányzatával megkötött feladat ellátási szerződések 
módosításait a csatolt melléklet szerint elfogadja. A nyilvános könyvtári feladatok 
ellátására Remeteszőlős Önkormányzata 2013. évtől 300.000,-Ft/év hozzájárulást 
fizet, a köztemető fenntartásért 310.500,-Ft/év lakos arányos költségvetési 
hozzájárulást nyújtanak. Ezzel egyidejűleg a testület felhatalmazza a Polgármestert 
új feladatellátási szerződés megkötésére a laboratóriumi feladatok vonatkozásában, 
3.500,-Ft/hó összegért 2013. 09. 01-től-2013. 12. 31-ig terjedő időszakra. 
 
Határidő: 2013. július 30. 
Felelős: Jegyző, Polgármester 
 
 
 
 Bencsik Mónika  Tóthné Pataki Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 8 képviselő 
8 igen szavazattal fogadta el. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

(Köztemető) 
 
Amely létrejött egyrészről:   Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
     cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos út 61. 
     adószáma: 15390228-2-13 
     képviseli: Bencsik Mónika polgármester 

- a továbbiakban, mint Nagykovácsi – 
 
másrészről  Remeteszőlős Község Önkormányzata 
     cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10 
     Adószáma: 15566678-2-13 
     képviseli: Szathmáry Gergely polgármester 

- a továbbiakban, mint Remeteszőlős – 
között (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a mai napon az alábbi feltételek 
szerint: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy köztük 2007. március 6-án köztemető 
szolgáltatás tárgyában feladat ellátási szerződés jött létre, melynek keretében 
Nagykovácsi fenntartási hozzájárulás ellenében hozzáférést biztosít 
Remeteszőlős részére Nagykovácsi köztemető szolgáltatásához. 

 
2. Szerződő felek a 2007. március 6-án aláírt szerződés 3. pontját az alábbiak 

szerint módosítják: 
”Remeteszőlős jelen szerződésmódosítás aláírásával vállalja, hogy a köztemető 
szolgáltatáshoz való hozzáférés ellenében évi 310.500,- Ft, azaz háromszáz-
tízezerötszáz forint megfizetésével hozzájárul Nagykovácsi köztemetőjének 
fenntartási költségeihez. Remeteszőlős a 2013. évre már az emelt összeget fizeti.” 
 

3. A jelen szerződés módosítást a Felek elolvasás után, mint szerződési 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
Jelen szerződés 4 db egyező példányban készült, és az egyes példányok 1 
oldalból állnak. 

 
 
 
Nagykovácsi, 2013. július 4. 
 
 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

Bencsik Mónika polgármester 

Remeteszőlős Község 
Önkormányzata képviseletében 

Szathmáry Gergely polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

(Nyilvános könyvtári ellátás) 
 

Amely létrejött egyrészről  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. 
Adószám: 15730198-2-13  
Képviseli, Bencsik Mónika polgármester 
- a továbbiakban, mint Nagykovácsi- 
 
Másrészről 
REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 
Adószám:15566678-2-13 
Képviseli, Szathmáry Gergely polgármester 
- a továbbiakban, mint Remeteszőlős- 
 
(együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Nagykovácsiban, 2009. március 31. napján. 
napján feladat-ellátási szerződést kötöttek a nyilvános könyvtári ellátásra. 

 
2. Szerződő felek a 2007. március 6-án aláírt szerződés 3. pontját az alábbiak 

szerint módosítják: 
”Remeteszőlős jelen szerződésmódosítás aláírásával vállalja, hogy a nyilvános 
könyvtári szolgáltatáshoz való hozzáférés ellenében évi 300.000,- Ft, azaz 
háromszázezer forint megfizetésével hozzájárul Nagykovácsi Önkormányzat 
költségvetésében az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményének 
fenntartási költségeihez. Remeteszőlős a 2013. évre már az emelt összeget fizeti.” 
 

3. A jelen szerződés módosítást a Felek elolvasás után, mint szerződési 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
Jelen szerződés 4 db egyező példányban készült, és az egyes példányok 1 
oldalból állnak. 

 
 
Nagykovácsi, 2013. július 4. 
 
 
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

Bencsik Mónika polgármester 

Remeteszőlős Község 
Önkormányzata 
képviseletében 

Szathmáry Gergely polgármester 
 
 
              


