
KŐSZEGSZERDAHELY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 5. 

Telefon: +36(94)563-472    email: koszegszerdahely@t-online.hu 
 
 

Előterjesztés 
Bozsok-Cák-Kőszegdoroszló-Kőszegszerdahely-Velem Községek Önkormányzatai  

Képviselő-testületeinek  
2011. augusztus 10. napján tartandó együttes nyílt ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a vérszállítással, betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és 

közüzemi díjakkal (gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások 
megosztására 

Üi.szám: 
Melléklet: 

270/2011. és 5/2011/ált. 
-  

Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória Bozsok és Velem községek körjegyzője 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.  
 

/:Dr. Bende Katalin:/  
Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely  

községek körjegyzője 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem Községek Önkormányzatai együttesen szerződtek 
Dr. Koczor Gábor és Társa Család-orvosi Betéti Társasággal (9730 Kőszeg, Bezerédy Imre u. 6.; Cg.szám: 18-
06-105509; képviseli Dr. Koczor Gábor) a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására, valamint a Kőszeg városban 
szervezett központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátására 2009. május 29. napján. 
 
A Megállapodás 3.5. pontjában a megbízó önkormányzatok vállalták: 
„A veszélyes hulladékok megsemmisítését a Megbízó szervezik meg és viselik az ezzel kapcsolatos 
költségeket. Megbízott vállalja, hogy a veszélyes hulladékot Megbízók által kijelölt helyre, szakszerűen 
becsomagolva elszállítja.” 
Ugyancsak a Megállapodás 3.6. pontjában vállalták „…. a rendelők kommunális és közüzemi díjainak 
fizetését.”  
 
Tájékoztatásul az alábbi adatokról: 
 
Megbízó önkormányzatok települési lakosságszáma 2011. január 1-jén: 
 

- Bozsok   365 fő 
- Cák   287 fő  
- Kőszegdoroszló 249 fő 
- Kőszegszerdahely 512 fő 
- Velem   356 fő 

 
Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő költségei 2010. évben: 
 

Kiadásnem (bruttó) összeg (Ft) 

1. vérszállítás  174 000,- 
2. betegnyilvántartó program 67 500,- 
3. veszélyes hulladék szállítás  16 700,- 
4. gázközmű 414 296,- 
5. villanyközmű 66 078,- 
6. víz-, csatorna közmű  48 439,- 

Összesen (1+…6) 787 013,- 
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Mivel a Kőszegszerdahely községben található központi orvosi rendelőt a megbízó önkormányzatok területén 
élő és tartózkodó polgárok is rendszeresen igénybe veszik javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a 
költségviselés tekintetében a megállapodásban rögzített és lakosság számarányos hozzájárulás megvitatni és 
támogatni szíveskedjenek. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
Kőszegszerdahely, 2011. augusztus 2. 
       

Tisztelettel: 
 
 Takács Péter sk. 

polgármester 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elhatározza, hogy a központi orvosi rendelőben (jelenleg Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1.) a 
vérszállítással, betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és 
közüzemi díjakkal (gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások 
lakosságszámarányosan rá eső része az Önkormányzat vállalja, 

2. a központi orvosi rendelőben (jelenleg Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1.) a vérszállítással, 
betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és közüzemi díjakkal 
(gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások megosztása tekintetében úgy 
határoz, hogy a felmerülő költségeket a fizetési határidők betartásával megelőlegezi, és azok 
megosztását a mindenkori január 1-jei lakosságszám figyelembe vételével, Cák, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely Községek Körjegyzősége által készített kimutatás és elszámolás alapján és 
birtokában, utólagos negyedévi fizetési kötelezettséggel Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Velem 
Községek Önkormányzatainak megküldi 2011. szeptember 1. napjától kezdődően; 

3. tudomásul veszi, hogy a székhelyrendelőben  az orvosi rendelő biztosítási díjának és 
telefonköltségeinek megtérítése teljes egészében továbbra is Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzatát terheli; 

4. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy készítse elő a megállapodást az orvosi rendelőt fenntartó 
társközségekkel az 1. pontban meghatározott költségek lakosságszám-arányos megosztása céljából és 
felhatalmazza annak aláírására. 

5. felkéri Takács Péter polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 

2011. szeptember 1-jétől egyébiránt folyamatos 
Felelős: Takács Péter polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a központi orvosi rendelőben (Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1.) a vérszállítással, 
betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és közüzemi díjakkal 
(gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások megosztása tekintetében úgy 
határoz, hogy a felmerülő költségek megosztását a mindenkori január 1-jei lakosságszám figyelembe 
vételével, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely Községek Körjegyzősége által készített kimutatás 
és elszámolás alapján és birtokában, utólagos negyedévi fizetési kötelezettséggel fizeti meg 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata részére működési célú pénzeszközátadás jogcímen 2011. 
szeptember 1. napjától kezdődően; 

2. tudomásul veszi, hogy a székhelyrendelőben  az orvosi rendelő biztosítási díjának és 
telefonköltségeinek megtérítése teljes egészében továbbra is Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzatát terheli; 

3. felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a társközségekkel kötendő 1. pont szerinti 
költségmegosztást tartalmazó megállapodás aláírására és egyben felkéri, hogy a döntésről az 
érintetteket értesítse. 



 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 

2011. szeptember 1-jétől egyébiránt folyamatos 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a központi orvosi rendelőben (Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1.) a vérszállítással, 
betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és közüzemi díjakkal 
(gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások megosztása tekintetében úgy 
határoz, hogy a felmerülő költségek megosztását a mindenkori január 1-jei lakosságszám figyelembe 
vételével, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely Községek Körjegyzősége által készített kimutatás 
és elszámolás alapján és birtokában, utólagos negyedévi fizetési kötelezettséggel fizeti meg 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata részére működési célú pénzeszközátadás jogcímen 2011. 
szeptember 1. napjától kezdődően; 

2. tudomásul veszi, hogy a székhelyrendelőben  az orvosi rendelő biztosítási díjának és 
telefonköltségeinek megtérítése teljes egészében továbbra is Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzatát terheli; 

3. felhatalmazza Paukovics Józsefné polgármestert a társközségekkel kötendő 1. pont szerinti 
költségmegosztást tartalmazó megállapodás aláírására és egyben felkéri, hogy a döntésről az 
érintetteket értesítse. 

Határidő: elfogadásra azonnal;  
  szerződéskötésre 2011. augusztus 31. 

2011. szeptember 1-jétől egyébiránt folyamatos 
Felelős: Paukovics Józsefné polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a központi orvosi rendelőben (Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1.) a vérszállítással, 
betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és közüzemi díjakkal 
(gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások megosztása tekintetében úgy 
határoz, hogy a felmerülő költségek megosztását a mindenkori január 1-jei lakosságszám figyelembe 
vételével, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely Községek Körjegyzősége által készített kimutatás 
és elszámolás alapján és birtokában, utólagos negyedévi fizetési kötelezettséggel fizeti meg 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata részére működési célú pénzeszközátadás jogcímen 2011. 
szeptember 1. napjától kezdődően; 

2. tudomásul veszi, hogy a székhelyrendelőben  az orvosi rendelő biztosítási díjának és 
telefonköltségeinek megtérítése teljes egészében továbbra is Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzatát terheli; 

3. felhatalmazza Joó Tamás polgármestert a társközségekkel kötendő 1. pont szerinti költségmegosztást 
tartalmazó megállapodás aláírására és egyben felkéri, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

Határidő: elfogadásra azonnal; szerződéskötésre 2011. augusztus 31.; 2011. szeptember 1-jétől 
egyébiránt folyamatos 

Felelős: Joó Tamás polgármester 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a központi orvosi rendelőben (Kőszegszerdahely, Kőszegi utca 1.) a vérszállítással, 
betegnyilvántartó programmal, veszélyes hulladékelszállítással és közüzemi díjakkal 
(gáz-, víz-, villanyköltség) kapcsolatosan felmerülő kiadások megosztása tekintetében úgy 
határoz, hogy a felmerülő költségek megosztását a mindenkori január 1-jei lakosságszám figyelembe 
vételével, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely Községek Körjegyzősége által készített kimutatás 
és elszámolás alapján és birtokában, utólagos negyedévi fizetési kötelezettséggel fizeti meg 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata részére működési célú pénzeszközátadás jogcímen 2011. 



szeptember 1. napjától kezdődően; 
2. tudomásul veszi, hogy a székhelyrendelőben  az orvosi rendelő biztosítási díjának és 

telefonköltségeinek megtérítése teljes egészében továbbra is Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzatát terheli; 

3. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a társközségekkel kötendő 1. pont szerinti 
költségmegosztást tartalmazó megállapodás aláírására és egyben felkéri, hogy a döntésről az 
érintetteket értesítse. 

Határidő: elfogadásra azonnal; szerződéskötésre 2011. augusztus 31.; 2011. szeptember 1-jétől 
egyébiránt folyamatos 

Felelős: Horváth Miklós polgármester 


