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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 16/2017.
Tárgy: Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási
szerződések felülvizsgálatáról
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
Nagykovácsi, 2017. február 15.

jegyző
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. február 15.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Remeteszőlős Község Önkormányzata
az egészségügyi alapellátás, a laboratóriumi szolgáltatás biztosítása, a köztemető
működtetése, valamint a közművelődés, különös tekintettel a nyilvános közkönyvtári
ellátás biztosítása érdekében feladatellátási szerződéseket kötött. A települések
lakosságszámát tekintve, Nagykovácsi 7953 fő, míg Remeteszőlős 925 fő lakossal
rendelkezik, mindkét település lakosságszáma évről évre növekvő tendenciát mutat,
ezzel pedig arányosan emelkednek az önkormányzati kötelező feladatellátás terhei.
Az egészségügyi alapellátás, a köztemető fenntartása, valamint a nyilvános
közkönyvtár biztosítása kötelező önkormányzati feladatok, a laboratóriumi mintavétel
lakossági szolgáltatás önként vállalt feladata az önkormányzatoknak.
Egészségügyi alapellátás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési
önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt (Eatv.) 5. § szerint a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti, a védőnői, és az
iskola-egészségügyi ellátásról.
Remeteszőlős Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás köréből a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi feladatot Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján biztosítja.
A 2007. április 1. napjától hatályos, határozatlan időre kötött szerződés a háziorvosi
rendelő (2094 Nagykovácsi, Száva u. 4.) általános fenntartási költségeihez évi
60.000,-Ft, valamint a fogorvosi ellátást biztosító (2094 Nagykovácsi Száva u. 6.)
fogorvosi rendelő üzemeltetési költségeihez évi 60.000,-Ft fenntartási hozzájárulást
tartalmaz. A 2010. március 31. napján kelt feladatellátási szerződés módosítás a
rendelők fenntartásához évi kétszer 66.600,-Ft (133.200,-Ft) összeget jelölt meg. A
feladatellátási szerződés áttekintését a jogszabályi környezet változása, valamint az
egészségügyi alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi feladatellátás rendelői
költségeinek beemelése is indokolttá teszi. A szerződés felülvizsgálata az elmúlt
évben megkezdődött, azonban a gyermekorvosi praxis elhúzódó értékesítése miatt
megakadt. Remeteszőlős csecsemő és gyermek lakosságát Nagykovácsi I. számú
gyermekorvosi körzete látja el. Dr. Cesko Izabella gyermekorvos Nagykovácsi I.
számú gyermekorvosi körzet praxisjogát tavalyi évben értékesítette, így 2017. január
1-től a gyermekorvosi feladatokat dr. Kuchárné dr. Kordé Izabella látja el, az
önkormányzat tulajdonában álló 2094 Nagykovácsi Kaszáló u. 12-14. szám alatti
gyermekorvosi rendelőben.
Remeteszőlős Önkormányzata és dr. Kuchárné dr. Kordé Izabella házi gyermekorvos
között fennálló megállapodás kizárólag az egészséges tanácsadás biztosítására
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terjed ki, a betegellátásra nem, ez a feladat a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály működési engedélye alapján a Nagykovácsi
Kaszáló u. 12-14. szám alatti gyermekorvosi rendelőben végezhető.
Nagykovácsi Önkormányzata az orvosi rendelők állagmegóvására, karbantartására
2016. évben 3.027.890 Ft-ot fordított.
Fent leírtak alapján javasoljuk az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a
háziorvosi (Nagykovácsi, Száva u. 4.), a fogorvosi (Nagykovácsi, Száva u. 6.) és a
gyermekorvosi rendelő (Nagykovácsi Kaszáló u. 12-14.) fenntartási költségeit
összesen 300.000,- Ft (3x100.000,- Ft) összegben meghatározni.
Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) szerint a települési önkormányzatok kötelező
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Remeteszőlős Község
Önkormányzata
ezen
kötelezettségének
a
Nagykovácsi
Nagyközség
Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés révén az Öregiskola Közösségi Ház
és Könyvtár intézményi keretein belül tesz eleget.
A 2009. március 31. napján kelt feladatellátási szerződés szerint Remeteszőlős
Önkormányzata a közművelődési feladatainak ellátására a központi költségvetésből
kapott normatíva összegének 26,5 %-ának (2009-ben 200.000,- Ft) megfelelő
összeggel járult hozzá évente.
A 2010. március 1. napjával aláírt szerződésmódosítás ezt az összeget 222.000,- Ftra módosította, míg a 2013. szeptember 9. napján kelt módosítás 300.000,- Ft
nagyságrendben jelölte meg.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az intézmény
fenntartására 50.260.000,- Ft összeget biztosított, ez az összeg várhatóan 2017.
évben 56.781.000,- Ft összegre emelkedik.
Nagykovácsi a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatására a 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerint, 1140,- Ft/fő
lakosságszám arányos feladatellátási finanszírozásban részesült, mely összesen
7.775.720,- Ft összeget jelentett. Mindezen számadatokból kitűnik, hogy jelentős
összegű önkormányzati forrást kellett hozzárendelni – és a továbbiakban is
szükséges - az intézmény megfelelő színvonalú, színes kulturális tevékenységének
megszervezéséhez, valamint a nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosításához. Az
intézményben működő könyvtár összesen 860 aktív taggal rendelkezik, ebből 85 fő
remeteszőlősi lakos.
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Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár által szervezett kulturális, valamint
közösségi programokat szintén jelentős számú remeteszőlősi lakos látogatja.
Remeteszőlős lakosságszámához igazítva a nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatására az állami finanszírozás mértéke 1.054.500,- Ft
nagyságrendű.
Remeteszőlős közművelődési feladatainak egy részét, mely főleg a települési
programok megszervezésére és lebonyolítására vonatkozik a Remete Csemete
Alapítvány végzi. Mindezek alapján javasoljuk a közművelődési feladatok ellátására
vonatkozóan a feladatellátási hozzájárulás összegét 650.000,- Ft összegben
megjelölni.
Köztemető fenntartás
A harmadik feladatellátási szerződést az önkormányzatok a Magyarország helyi
önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja
teljesítése, a köztemető fenntartásának biztosítása érdekében kötötték 2007. március
6. napján. A határozatlan idejű szerződésben 200.000,- Ft hozzájárulási összeg
került meghatározásra, melyet a KSH által közzétett fogyasztói inflációs indexének
megfelelően növelve terveztek módosítani. A 2010. március 31. napján kelt
módosításban 222.000,- Ft, míg a 2013. szeptember 9. napján történt módosítás
310.500,-Ft összeget tartalmazott. Jelenleg Remeteszőlős Önkormányzata két
félévre osztva 157.500 Ft-ot, azaz összesen 315.000 Ft-ot utal át önkormányzatunk
bankszámlájára. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a köztemető
működésére 4.313.242,- Ft összeget fordított 2016-ban. A köztemető használatára
vonatkozóan elmondható, hogy remeteszőlősi lakosok számára a köztemető
szolgáltatásai folyamatosan hozzáférhetők. Ezen feladatellátási szerződés
tekintetében nem javasoljuk a módosítást, a 315.000,- Ft éves hozzájárulási összeg
továbbra is elfogadható.
Laboratóriumi mintavétel szolgáltatás
Remeteszőlős Község Önkormányzata és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2013. szeptember 30-án feladatellátási szerződést kötöttek Remeteszőlős lakosainak
heti egy alkalommal 3500 Ft/alkalom összegért történő laboratóriumi szolgáltatás
biztosítása érdekében. A 2013. október 1. napjától hatályos szerződést a felek
határozatlan időtartamra hozták létre. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a
laboratóriumi szolgáltatást a tulajdonában álló, Nagykovácsi belterület 384 hrsz. alatt
nyilvántartott, természetben a 2094 Nagykovácsi, Száva utca 4. szám alatt található
4. számú orvosi rendelőjében, megbízási szerződés alapján a BIOFOCUS Kft. (2090
Remeteszőlős Madár u. 2.) szolgáltatásával látja el. A laboratóriumi mintavétel
Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés
hatálybalépésétől folyamatosan biztosításra került.
A laboratóriumi mintavétel
lakossági igényre 2016. március 1. napjától heti két alkalommal, hétfőn 7 és 9 óra,
keddi napokon 8 és 10 óra között folyamatosan történik.
Remeteszőlős polgármestere jelezte, hogy nem kívánnak élni a heti két alkalom
lehetőségével, Remeteszőlős lakosai számára heti egy alkalommal, keddi napokon
kerül biztosításra a laboratóriumi mintavétel. Nyilatkozata szerint a feladatellátási
szerződés módosítása nem szükséges.
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A feladatellátási szerződések módosítása, illetve a hozzájárulási összeg
meghatározása az önkormányzatok 2017. évi költségvetés tervezésének része. A
szerződések módosításához mindkét testület jóváhagyása szükséges. Személyes
egyeztetést követően az előterjesztés szerinti hozzájárulási összegek megküldésre
kerültek Remeteszőlős polgármesterének azzal a céllal, hogy hasonló tartalommal
terjessze a javaslatokat a Képviselő-testülte elé.
Remeteszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete, polgármesteri előterjesztésre
650.000 Ft összegű hozzájárulási mértékkel tárgyalta közművelődési szolgáltatás
biztosítását, melyre a következő határozatot fogadta el:
Remeteszőlős Község Önkormányzata a könyvtári és közművelődési feladat-ellátási
szerződés felülvizsgálatáról szóló 8/2017. (I.30.) önkormányzati határozatában úgy
döntött, hogy „a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával kötött könyvtári és
közművelődési feladat-ellátási szerződését (mely keretében a tárgyi kötelező
feladatokat az Öregiskola Közösségi Házban látja el) felülvizsgálja, mely keretében a
könyvtári és közművelődési feladatellátás működtetésére fizetendő 2017. évi
hozzájárulás összegét 450 ezer Ft-ra növeli.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a módosított feladat-ellátási szerződés aláírására.”
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2017. február 15.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási
szerződések felülvizsgálatáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződésekben a
Remeteszőlős Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás mértékét az
alábbiak szerint határozza meg:
- az egészségügyi alapellátás tekintetében a feladatellátási szerződés
hozzájárulási összege 3 x 100.000 Ft/év (összesen 300.000 Ft),
- a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosításának
hozzájárulási összege Remeteszőlős erre a célra szolgáló állami
feladatellátási finanszírozásából 650.000,- Ft/év összeg,
- a köztemető fenntartása céljából kötött feladatellátási szerződés hozzájárulási
összege, változatlan formában 315.000,- Ft/év,
- a laboratóriumi mintavétel szolgáltatás tekintetében kötött feladatellátási
szerződés hozzájárulási összege, változatlan formában, 3500 Ft/heti egy
alkalom.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza
feladatellátási szerződések aláírására.

a
a

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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