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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2OL4. július 23. napján megtartott
rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Nagy Lajos képviselő
Fejes lmre képviselő
Barcza Attila képviselő

Vezér Beáta jegyző

Turi Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, Megállapítom az ülés határozatképességét,
mert a megválasztott7 fő képviselő közül 4 főképviselő jelen van. Kérdezem a Képviselő-testületet,
hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevételjavaslat van-e. Amennyiben javaslat nincs, úgy a
meghívóba n szereplő napirend re teszek javaslatot,

A Képviselő-testület 4 igen szdvazattal, ellenszavazat és tartózkodós nétküt o következő hotórozatot
hozta:.

40/2074. (vll. 23.) határozat

Napirendi pontok:

Nyilvónas ülés:
t. Az önkormányzati vagyonróI szőlő 4l2ot2. (lll. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Turi Lajos polgármester
2. Fogorvosi ellátási szerződés módosítása

Előadó: Turi Lajos polgármester
3. Kollégiumi terület jogi heIyzetének rendezése

Előadó: Turi Lajos polgármester
4. Fertődi ingatlanok értékesítése

Előadó: Turi Lajos polgármester
5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

Előadó: Turi Lajos polgármester
5/1. Nyárligeti 640 hrsz-ú út értékesítése
5 / 2. F ertőújla ki tem plom festésé ne k tá mogatása
5/3. Közmunka :,
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1. napirendi pont
Az önkormányzati vagyonró! szó!ó 4l2OL2. (l!l. 19.) önkormányzati rendelet

módosítása
(Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos poIgármester: Önkormányzatunk számára nagy jelentősége ezen rendeletnek nincs, mivel
nekünk nincs olyan cégünk akire ez vonatkozhatna. A módosítás megalkotása viszont törvényi
kötelezettségünk. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, aki egyetért, kézfeltartássaljelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szovazottal, tartózkodós és ellenszavazat nélkül a következő hatórozatot
hozta:

Döntéshozatal:

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
minősített többséggel, 4 igen szavazattal, eIlenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzati
vagyonróI szóló 4/2012. (lll. 19.) önkormányzati
rendeletet módosító 9/2014. (Vll. 25.) önkormányzati
rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

2. napirendi pont
Fogorvosi el!átási szerződés módosítása

( Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Dr Abrahám Diána meg kíván vásárolni egy nagyobb körzetet, ami Fertőd és
Fertőszéplak teljes fogorvosi körzete lenne.

Gömbösné Kelemen Rita alpoIgármester: Praxis jogot akar venni?

Vezér Beáta jegyző: Nem, a praxis joga már megvan mindkét körzetre, Eddig a nagy körzetet látta el
helyettesítésként, és a kiskörzetben volt a főállása, most fordítva szeretné. Emiatt kellene ezt a

módosítást megcsinálni, Ő továbbra is el kívánja látni a feladatot, de most nem ő lesz a szolgáltatást
nyújtó, hanem az önkormányzatok. Az önkormányzatok kötnek a MEP-pel szerződést, hogy a

fogorvossa l vá l la lkozási szerződ és a la pjá n biztosítjá k az el látását.

Gömbösné KeIemen Rita atpolgármester: Tehát a praxis 1og vísszaszáll az önkormányzatra?

Vezér Beáta iegyző: lgen. Azt is mondta a doktor nő, hogy ez egy átmeneti állapot. Jövőre végez
egyik rokona és akkor ő átveszi ezt, és hozzá visszakerül a praxisjog. Azt kéri, hogy mivel ő már
egyszer ezt megvette, ne kelljen újra megvásárolnia.

Gömbösné Ketemen Rita alpolgármester: A praxis jogot azért adtuk el, mert így nem volt az

önkormányzatnak semmi kötelezettsége. Ez most ezentúl nem így fog működni. Mi igényeljük le és

utaljuk tovább az állami hozzájárulást, és ha neki ezen felül igénye van, akkor azt is biztosítanunk kell.
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Ezért kérem, hogY Írjuk le, hogy annyit adunk át, amit a MEP-től kapunk, az önkormányzatot
semmilyen hátrány, plusz teher nem érheti.

Vezér Beáta jegyző: Neki egyéb igénye nincsen, Egyszer fel kell
kötni és gesztort kell kijelölni. A MEP úgy ad engedélyt, hogy
szerződést.

bontanunk a szerződést, újat kell
csak egy gesztor településsel köt

Barcza Attila megérkezik. Jelenlévők szóma így 5 fő.

Turi Lajos Polgármester: Kérem, aki egyetért a szerződés felbontásával, kézfeltartássaljelezze.

A képviselő-testület 5 igen szovazattal, ellenszavazat és tortózkodós nélküt o következő hatórozatot
hozta:

41/2074. (Vll. 23. ) határozat

Sorród Község Önkormányzatának Képvisető-testülete,
amennyiben Dr. Ábrahám Diána a ,,Sarród-
Fertőendréd-Agyagosszergény Vegyes Fogorvosí
Körzet"-re (szakmai-szervezeti egység azonosító száma:
O07 273 435) vonatkozó, 080096375 praxiskódú
praxisjogról lemond, abban az esetben hozzájárula DlA
MAGlC DENTAL Kft.-vel korőbban kötött fetadat-
ellátási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez.

Hatóridő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos Polgőrmester: Kérem, aki egyetért a szerződés megkötésével, kézfeltartóssaljelezze,

A KéPviselŐ-testÜlet 5 igen szavozottol, ellenszavazot és tartózkodás nélküt a következő hatórozatot
hozta:

42/2014. (Vll. 23. ) hatá rozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testütete
az előterjesztés melléklete szerinti hetyettesítési
szerződés DlA MAG\C DENTAL Kft.-vel, íIletve Dr.
Ábrahám Diánával történő megkötéséhez hozzájőrul

Határidő: oronral'
Felelős: Turi Ldjos polgármester

Turi Lajos polgármester: ké re m, aki e gyetért, kézfelto rtássol jelezze.

A KéPvisetŐ-testÜlet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodős nélkül a következő hatáirozatot
hozta:



43/2074. (vll. 23.) hatá rozat

Sa rród Község Ö n kormá nyzatá n ak Képvi selő-testü l ete
vállalja, hogy "Sarród-Fertőendréd-Agyagosszergény
Vegyes Fogorvosí Körzet"-ben a fogorvosí alapellátás
biztosítását vál la lja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turí Lajos polgármester

3. napirendi pont
Ko!Iégiumi terület jogi helyzetének rendezése

( Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: O9/7 HRSZ-ú terület a kol|égiumnál húzódik, Úgy gondolta a testület, hogy
ezt a területet jó lenne megvenni telkesítés céljából. Meg is történt ennek a megosztása. A
fenntartója akkor a megyei önkormányzat volt, bátorítottak, hogy lemondanak a kezelői, használói
jogról. 42233 m2, így jött létre a 09/12 HRSZ amit meg kívánunk vásárolni. Földhivatala kimutatta,
hogy azok sarródi telkek, A ,megyei önkormányzat nehezen ismerte el, Felajánlottuk, hogy ha
lemondanak a kezelői jogról, akkor a használatra átadjuk azokat a területeket, amin az épületek
állnak. Egy adásvételi ajánlat érkezett, amiben hibás volt az összeg, kértem, hogy ezt javítsák ki. lnnen
húzódott az ügy, többször is újra felbecsülték. Az iskola közben új fenntartóhoz, a fölterület új

kezelőhöz került, így kezdhettük előről. A vásárlásnak nem lenne akadálya, ha a fenntartó és az iskola
is aláírja. Nemzeti Földalap a cserét nem támogatja, mivel termőföldet csak termőföldre lehet
cserélni. Ha záros határidőn belül nem mond le a fenntartói jogról az iskola, akkor a területekért
használati díjat kérjünk. Visszamenőleg 5 évre lehet kérni. 10 Ftlm2 lehetne kérni, Az
előterjesztésben levezetésre került. Ez kb 70 ezer forint évente. Ha lemondanak a kezelői jogról,
akkor Sarród meg tudja venni és minden marad a régiben,

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Hát ez nem egy nagy összeg. Én egy magasabb összeget
javasolnék. Félő, hogy nem fogja megfizetni. Nagyobb értéke van ennek. Én azt gondolom, hogy
mindenképp indítsuk el a használati díjat, és ha értékesítésre kerül sor kompenzáljuk belőle,

Turi Lajos polgármester: Évente nettó 100 rtlm2?

Turi Lajos polgármester: Kérem, a ki egyeté rt, kézfelta rtássa l je lezze.

A Képviselő-testület 5 igen szovazottal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hozta:

44/2074. (vll. 23.) határozat

Sarród Község Önkormányzatőnak Képvíselő-testülete

felhívja a kollégiumot fenntartó KLlKK-et, mondjon le a
09/7 hrsz-ú ingatlanbóI megosztással létrejött 09/12
hrsz-ú 42.233 m2 nagyságú terület használati jogáról,
annak érdekében, hogy ezt az ingatlant az
önkormányzat az államtól megvásárolhassa.
Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az önkormányzat 5
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évre visszamenőleg 700 Ft/m2 összegű bérletí díjat
követel tekintettel arra, hogy d kollégium az
önkormőnyzat tulajdonában Iévő ingatlanon
helyezkedik el.

Hdtáridő: 2074. december 31.

Felelős: Turi Lajos polgármester

4. napirendi pont

Fertőd i ingat|a nok értékesítése
(Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Az anyagban találjátok a rajzokat, Pár éwel ezelőtt kiderült, hogy
Agyagosszergénnyel van egy közös tulajdonunk a L25l4O és 44 HRSZ-ú terület. Az előterjesztésben
szerepelnek a négyzetméterek, A I25/4O-es'J,42 m2, Ezen rajta van a Barcza Lacinak a garázsa, aki
szerette volna megvenni, nem ő mérte ki a telket annak idején. A másik 690 m2. Annak majdnem
nagy része út és a Gáspár József és Pápaiék használják. Ők nem fogják megvenni, de legalább a Barcza
Lacival rendezzük.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ha nem veszik meg és használják, akkor fizessenek bérleti
díjat,

Turi Lajos polgármester: Agyagosszergény partner ebben. Az én javaslatom, hogy a Barcza Lacinak
adjuk oda ezt a számunkra teljesen használhatatlan területet 1OO ftlm2 áron,

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: ltt önkormányzati vagyonról van szó, én ennél kicsit
többre gondolok, Tájékozódni kellene az árakról.

Turi Lajos polgármester: ltt azért a körülményt is nézni kell. Nem tudjuk használni sem eladni
másnak. Akik nem veszik meg és bérleti díjat kérünk, akkor pedig azzal kell számolni, hogy ha

mégsem használja, akkor rendbe is kell nekünk tartani.

Gömbösné KeIemen Rita alpolgármester: Akkor be kell ültetni gyümölcsfákkal és a közmunkásoknak
kiadni.

Turi Lajos polgármester: Mindenképpen kompromisszumot kell velük kötnünk.

Gömbösné KeIemen Rita alpolgármester: Legyen 3OO Ft/m2 + ÁrR,

Turi Lajos polgármester: Kérem, aki egyetért a vásárlási ár 3OO Ftlm2 + ÁFA, illetve 100 Ft/m2+ ÁrR
bérleti díjat, kézfelta rtássa l jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavozat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hozta:

45/2014. (Vll. 23.) határozat

Sdrród Község Önkormányzatának Képvíselő-testülete,
mi nt Agyagossze rg ény Község Ö n kormá nyzatáva l 7/2-
ed 7/2-ed arőnyú tulajdonos úgy dönt, hogy a fertődi
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725/40 hrsz-ú, 742 m2 területű, kivett gazdasőgí épütet,
udvar rendeltetésű ingatlant az ingatlant jelenleg
használók felé 3@ Ft/m2 + Áfa áron értékesítésre

felkínálja. Amennyiben az ingatlan jelenlegi hasznáIója
nem kívánja megvásárolni a területet, úgy a képviselő-
testület bérleti díjat számol fel, melynek összege 7OO

Ft/m2.

Az értékesítésset kapcsolatos valamennyi költség a
vevőket terheli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan
értékesítésére vonatkozó adősvételí szerződést illetve a
bérleti szerződést az önkormőnyzat nevében aláírja.

Határidő: 2074. szeptember 30.
Felelős: Turí Lajos polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavozat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hozta:

46/2014. (vll. 23.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint Agyagosszergény Község Önkormányzatával 7/2-
ed 7/2-ed arányú tulajdonos úgy dönt, hogy a fertődí
725/47 hrsz-ú, 690 m2 területű, kivett beépítetlen
területű íngatlant az ingatlant jelenleg hasznőlók felé
300 Ft/m2 + Áfa áron értékesítésre felkínátja.
Amennyiben az ingatlan jelenlegi használója nem
kívánja megvósárolni a területet, úgy a képvíselő-
testület bérleti díjat számol fel, melynek összege 7OO

Ft/m2.

Az értékesítéssel kapcsolatos valamennyí költség a
vevőket terheli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan
értékesítésére vonatkozó adásvételí szerződést az
önkormőnyzat nevében aláírja.

:,

Határídő: 2O74. szeptember 30.
Felelős: Turi Lajos polgármester
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5. napirendi pont

Egyéb döntést igény!ő ügyek, tájékoztatók
( Előterjesztés mellékelve)

Rajczi János képviselő megérkezett. Jelenlévő szóma 6 fő.

5/1. Nyárligeti 640 hrsz-ú út értékesítése

Turi Lajos polgármester: Az előterjesztésben lévő térképen jelölve van az út. A kertek alatti illetve a

mezőgazdasági utat nem adhatjuk el, mert használják, Látható, hogy a térkép alapján kb 6000 m2

területű az a szakasz, 640 hrsz-ú út, amit Vámosi Lajos megvenne. Adtunk már el 50 Ft/m2-ért is utat,
de ő 7O Ft/m2 is adna érte. Mi ezt a területet nem használjuk. Egyébként belterület. Korábban
nyárligeti út volt,

Rajczi János képviselő: Ezt az utat meg kellene osztani, hogy hátul a Miklichék és Vámosiék is el

tudjanak járni.

Gömbösné Kelemen Rita a!polgármester: Vannak ott vitás kérdések az utakkal kapcsolatban. Nekünk
mindegyik adőzőt képviselni kell.

RajcziJános képviselő: ltt összesen egy 60 méteres szakaszról van szó. Elkészült egy nagy beruházás
és az utat szerették volna beépíteni. Kint volt a földmérő 4 méteres út van ott most hivatalosan, A 7
méteres út többi része a vállalkozó területén van,

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ha ők nem tudják lerendezni egymás között, nem
akarhatjuk, hogy a két vállalkozás ellehetetlenüljön, addig ne adjuk el az utat, amíg nem rendezik ezt
a problémát, Ha már használja, akkor kérjünk bérleti díjat.

Turi Lajos polgármester: Ez egy elvadult terület, amit már régen elkerített. Nincs itt már út.

RajcziJános képviselő: Már 10 éve használja, csak most szeretné megvásárolni,

Vezér Beáta jegyző: Amennyiben megvásárolja, és telekalakítási eljárást szeretne kezdeményezni,
nem tudunk ahhoz hozzájárulni, mert a jelenlegi rendezési terv alapján ez egy út. Ezt hivatalosan nem
fogja most tudni hozzácsatolni a területéhez.

Turi Lajos polgármester: Az eredeti témához visszatérve, az egyik hogy koordináljuk közöttük ezt a

vitát, a másik pedig 8 méteres út van. Ebből 4 méter az önkormányzaté, a többi a vállalkozóé. A
fennmaradó területet (300 m2) az útból juttassa vissza az önkormányzatnak és megszűnik a vita.
Ehhez vázrajzok készülnek, Ha Vámosi Lajos a leaszfaltozott utat, melynek egy része az ő tulajdona
átadja az önkormányzatnak, akkor beszélhetünk a 460 hrsz-ú út eladására.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ez cserés adás-vételleltud lebonyolódni.

Vezér Beáta jegyző: A rendezési terv alapján ott egy 16 méteres út van. 12 méter szélességnél egy út
nem lehet kisebb.

Gömbösné Kelemen Rita alpotgármester: Akkor most nem látom értelmét hozzányúlni, mert úgy

ahogy a törvény előírja, nem tudjuk le lebonyolítani,
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Turi Lajos polgármester: De megvan a mi 8 méterünk, csak bent van a szántóföldbe. Csak ezen a

szakaszon van így,

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ha 12 méternek lennie kell ott is, akkor ragaszkodjunk
hozzá és így beszéljünk vele.

Vezér Beáta jegyző: A rendezési terv módosítása folyamatban van, ott is módosítani kell, mert abban
meg 16 méter van. Legalább 12 méternek kell lennie az útnak.

Rajczi János képviselő: Meg kell neki írni, hogy csak akkor jöhet létre az adás-vétel, ha a rendezési
terv szerinti állapotot biztosítja. A kerítést akár hagyhatja is, de a tudja, hogy az a miénk.

Vezér Beáta jegyző: Erről lehet szerződést írni,

Turi Lajos polgármester: Tehát ott biztosítsa a Vámosi Lajos a 12 méter széles utat az önkormányzat
részére, a kerítést is hagyhatja, Amennyiben partner, akkor azt azútm2 kivesszük a vásárlásra szánt
területből, akkor a fennmaradó területet pedig 100 Ft/m2 + áfa áron értékesítjük. Egyet tudtok érteni
ezzel?

Fejes lmre alpolgármester: Ehhez a témához tartozóan szeretném elmondani, hogy Nyárligeten
probléma a nagy mezőgazdasági gépek közlekedése. Van olyan útszakasz, ahol járda sincs, például az
orvosi rendelő fele, és veszélyés a közlekedés. Gyorsan közlekednek és tönkre teszik az utat, Nagy a

lakossági felháborodás,

Turi Lajos polgármester: Írjunk egy levelet a vállalkozónak, hogy lehetőség szerint használják a

mezőgazdasági utakat, amennyiben az időjárási viszonyok miatt ez nem megoldható, akkor pedig
kérjük, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat.

Gömbösné Kelemen R|ta alpolgármester: Közlekedési táblát nem lehet oda kihelyezni, és akkor be
lehet vonni a rendőrséget is.

Fejes Imre alpoIgármester: Szerintem nem visszatartó erő. Trágya is folyik végig az úton.

Turi Lajos poIgármester: Kértük, hogy hálőzza le, A közlekedési vitát nehéz megoldani. Ha sár van,
nem tud kimenni hátrafele. Az orvosi rendelő fele járda építését is tervezzük.

RajcziJános képviselő: Az utat hátrafele építsék meg a vállalkozók. Nem nagy útról van szó.

Turi Lajos polgármester: Hosszú távon ez is megoldás lenne,

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én az út eladását csak akkor támogatom, hogy ha törvényi
előírásoknak megfelelően tudjuk lebonyolítani. ,

Turi Lajos polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az út m2-ét kivesszük a vásárlásra szánt
területből, akkor a fennmaradó területet pedig 100 Ftlm2 + áfa áron értékesítjük, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozotot
hozta:
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47/2014. (Vll. 23.) hatá rozat

Sarród Község Önkormányzatának Képvíselő-testülete
o sarródi hrsz-ú útként nyilvántartott ingatlant -
tekíntettel arra, hogy az márd a az eredeti funkcióját
elveszítette - forgalomképes ingatlannő minősíti.

Egyúttdl elhatározza az ingatlan értékesítését az alábbí
Jeltételekkel:
- a sarródi 546 hrsz-ú út egy részét használó Vámosi

Lajos tudomásul veszi, hogy hogy az út szabőlyozási
szélessége 72 m.lelenleg az önkormányzatnak nem
áll szándékában az általa elkerített út eredeti
állapotának visszaállítása, dzt Vámosi Lajos
használhatja. Azonbdn amennyiben az
önkormőnyzat |ejlesztési tervei ezt ígénylik, a a 72
m-es út kíalakításhoz szükséges, Vámosi Lajos őltal
használt területet az önkormányzat rendelkezésére
bocsátj a mi nd e nféle eI l enszol gá ltatá s n él kül.

- Ennek figyelembe vételével a sarródi 640 hrsz-ú
íngatlant az önkormányzat 70O Ft/m2 + áfa áron az
é ri nt ett i n g atl a ntu l aj d on oso k rész é re é rté kes ítí.

- Amennyiben a sarródi 546 hrsz-ú út kíalakítása
Vámosi Lajos tulajdonában lévő ingatlan igénybe
vételével történik, azt a területet a |elek a 640 hrsz-
ú ingatlan terüIetébőI levonják, és a 640 hrsz-ú
ingatlan vételőrát a kíalakított terület
nagyságának függvényében kelI meghatározni.

- A szerződés aláírásának feltétele a fentieket
részletesen bemutató hívatalos földmérő által
készített vázrajz, mely pontos területkímutatást ís
tartdlmaz.

Az ingatlan kíalakításával, értékesítésével kapcsolatos
valamennyi költség a vevőt terheli.

Határidő: folyamatos
Felelős: Turi Lajos polgármester

5 / 2. F ertőújla ki tem plom festésé nek tá m ogatása

Turi Lajos polgármester: Belekezdtek Fertőújlakon a templom festésébe, és nem tudják
kifinanszírozni. Azt kérték, hogy 50 ezer forinttal támogassuk, Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavozattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatőrozatot
hozta:
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48/2074. (Vll. 23.) hdtározat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a íertőújlakí templom festésére 50.000 Ft összegű
támogatást biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

5/3. Közmunka

Turi Lajos polgármester: Lassan közelednek a választások. Én nem kívánok indulni újra. Nagyon sok
dicséretet kapunk a területeink rendjével kapcsolatban, Nehéz a közmunkásokkal való
együttműködés nem tagadom. Sok állami támogatást kapunk rá. Jelentkeztünk a diákmunkára is, Ez

egyenlőre elbírálás alattvan. Viszont a visszajelzésekből úgy érzem, megéri dolgozni ezzel. Az óvoda
felújítás során is hasznukat fogjuk venni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: A temetőben - már említettem - ahogy beérünk jobb
oldalon vagy egy sírhely, amit jó lenne, ha megszüntetnénk. Történt ebben az ügyben valami, vagy a

közmunkásokkal meg lehetne tenni ezt. Még szeretném, ha ebben a ciklusban lebonyolódna.

Turi Lajos polgármester: Kell e2 ügyben valamit lépnünk?

Vezért Beáta jegyző: Amennyiben lejárt a megváltási idő, akkor nem.

Gömbösné Ke|emen Rita alpolgármester: Lejárt. Nem váltották meg. Térkővel is rakjuk le a helyét. A
temetőben egy reprezentatív, zárható hirdetőtáblát szeretnék. Atájházzal kapcsolatban kérdezném
Attilát, hogy a pajta elbontásával kapcsolatban milyen információja van?

Barcza Attila képviselő: Annyit tudok, hogy volt valami levélváltás, amire választ nem kaptak.

Gömbösné KeIemen Rita aIpoIgármester: Fontos lenne lépni valamit, mert nyitott hely, emberek
járnak oda és fontos lenne a megoldás, mert tároló helyre is szükség van, Ne hagyjunk magunk
mögött egy ilyen veszélyes rendeznivaló dolgot.

Turi Lajos polgármester: Annak idején elírásra került a dolog. Cserével megoldható lenne ez a dolog,

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ez nem mostani ügy, augusztus 15-ig szabjunk ki határidőt.
Levélben tájékoztassuk a tulajdonost. Ha a csere nem működik, akkor fel kell szólítani a tulajdonost a

pajta rendbe hozatalára,

Nagy Lajos képvise!ő: Kossuth utca és Váci Mihály utca mögötti utakat is beépítették. Őket is fel
kellene szólítani.

Turi Lajos polgármester: Már korábban is felszólítottuk őket, hogy elkerítették az önkormányzati
utakat.

RajcziJános képviselő: Az elbirtoklás miatt, ismételten szükséges lenne felszólítani őket írásban.

Turi Lajos: Az intézmények napenergiás pályázata újabb szakaszba érkezett. Módosítanunk kell a

korábbi határozatot, és meg kell bíznunk egy vállalkozó céget a pályázati eljárás lebonyolítására.
Kérem, a Képviselő-testületet, aki ezekkel egyetért, jelezze:
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A Képviselő-testület 6 igen szovozattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozotot
hozta:

49/2014. (vll. 23.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testütete
egyetért azzal, hogy a KEOP-2O74-4.10.0/N

,,Fotovoltaíkus rendszerek kialakítősa" című pályőzatí
kiírásra az önkormányzat pátyázatot nyújtsón be
napelemes rendszerek kíépítése céljábóI a következő
megvalósítási helyekre vonatkozóan, dz alábbi
költségekkel:

A pőlvázat címe:
Napelemes rendszer telepítése Sarród településen,

Telepítési hely:
- Polgármesteri Hivatal, 9435 Sarród, Rőkóczi utca 8.

hrsz: 237
- Kultúrház,9435 Sarród, Kossuth L. u.2 hrsz:355/7

i lroda és Orvosí rendelő, 9435 Sarród Fertőújlak, Fő
út 72. hrsz 877/7

- Nyárliget Művelődési Ház,9436 Sarród Nyárliget, Fő
út 7. hrsz 537/5

Projekt teljes bruttó költsége: 27.208.223 Ft
Projekthez igényelt tómogatás összege: 27.208.223 Ft
Projekthez biztosított teljes önerő összege: O Ft

Határídő: íolyamatos
Felelős: Turi Lajos polgórmester

A Képviselő-testüIet 6 igen szavazottal, ellenszavazat és tortózkodás nélkül a következő hotórozatot
hozta:

5o/2o74. (vll. 23.) határozat

Sarród Rözség Önkormányzatőnak Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a KEOP-2074-4.10.0/N
,,Fotovoltaikus rendszerek kialakítása"című
pályőzathoz kapcsolódó napelemes beszerzési eljárás
bonyolított Ie, melynek keretében 3 db egymőstól
független ajánlattevőtől árajánlatot kért be a
kívitelezésre.

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megőllapítja továbbá, hogy a beérkezett ajánlatok
alapján a legalacsonyabb összegű árajánlotot az'
SolarSide Kft 1172 Budapest, Dormánd utca 6/8, (cég,

székhely) nyújtotta.
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Ajánlati ár: 74.393.640 Ft + ÁFA

Erre tekintettel Sarród Község Önkormányzatának
Képviselő-testüIete a lenti ajánlattevőt hírdetí ki
nyertesnek a beszerzési eljárás tekintetében.

A képviselő-testület Jelhatalmazza a Polgőrmestert a
nyertessel kötendő ,,Vállalkozási szerződés"
megkötésére.

Hdtáridő: folyamatos
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester: Az ingatlan tulajdonosától igényként merült fel, hogy az önkormányzat
kezdeményezze a sarródi 09/10 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását. Az ingatlanon lakótelkeket
szeretnének kialakítani. A belterületbe vonás költségeit a tulajdonos vállalja, Aki egyetért a
belterületbe vonással, kérem, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattol, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő határozatot
hozta:

57/2014. (Vll. 23.) határozat

Sa rród Község Ön ko rmá nyzatá n a k Ké pviselő-testü lete
a sarródí 09/10 hrsz-ú íngatlan belterületbe vonását
határozza el. Az ingatlant a belterületbe vonást
követően lakótelekként kívánja az önkormányzat
hasznosítani.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe
vonáshoz szükséges dokumentumok beszerzését
követően a belterületbe vonási kérelmet az
ön kormá nyzat n evében bea dj a.

Határidő: 2074. december 37.
Felelős: polgórmester

Turi Lajos polgármester:
bezárom,

A jkv. lezárva,

Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését

r,/
Ql,Lt Ál1

l url LajosI
polgármester



JelenIétiív

Készült: Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott
testületi ülésén

Turi Lajos polgármester

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester

Fejes lmre alpolgármester

Barcza Attila képviselő

Nagy Lajos képviselő

Papp Gyula képviselő

Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző
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ffi 9435-Sanód, Rákóczi u. 8.

ffi Te,fax:99l537-I66

@ e-mail: polgarmester@sarrod.huW 
web: www.sarrod.hu

Szám:71201,4.

MEGHíVÓ

Magyarorszás helyi önkormányzatairól szőló2O1.L, éviCLXXXIX. tv.45. §-ban biztosított jogkörömben

eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 9435 Sarród, Rákóczi u.8.
Az ülés ideje: 2014. júIius 23. (szerda) t7 óra

Napirendi pontok:

Nyilvónos ülés:
1. Az önkormányzati vagyonról szőlő 4l20L2. (lll. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Turi Lajos polgármester
2. Fogorvosi ellátási szerződés módosítása

Előadő: Turi Lajos polgármester
3. Kollégiumi terület jogi helyzetének rendezése

Előadó: Turi Lajos polgármester
4. Fertődi ingatlanok értékesítése

Előadó: Turi Lajos polgármester
5. Egyéb döntést igényIő ügyek, tájékoztatók

Előadó: Turi Lajos polgármester
5/1. Nyárlieeti 640 hrsz-ú út értékesítése
5 / 2. F ert őűjla ki tem p lom festéséne k tá mogatása

Zórt ülés
6. Szociális segé!ykérelmek elbírálása

Előadó: Vezér Beáta jegyző

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Megjelenésére számítok.

Sarród, 2014. július 17,

Tisztelettel:

.,r"t..,':":;,^,.
,', -'i;,:, §,,
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SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – minisztériumi kezdeményezésre – célvizsgálatot
folytat az önkormányzati vagyonrendeletek tárgyában. A célvizsgálat arra irányul, hogy a Kúria egyik
2013. évi döntésének megfelelően, az önkormányzati rendeletek tartalmazzák-e a vagyonkezelési jog
létesítésére vonatkozó szabályokat. Amennyiben nem, úgy ezekkel a szabályokkal az önkormányzat
vagyonrendeletét ki kell egészíteni. A vagyonkezelői jog Sarród Önkormányzata esetében gyakorlati
jelentőséggel nem bír – ugyanis nincs az önkormányzatnak pl. a sopronihoz hasonló holding
rendszerben működő vagyonkezelő cége. Nincs olyan költségvetési intézménye, társulása sem, amely
részére bármely önkormányzati vagyonelem tekintetében felmerülhetne a vagyonkezelésbe adás. –
ide nem értve az általános iskola törvényen alapuló vagyonkezelői jog létesítését. Ettől függetlenül,
az elvi lehetőséget biztosítva is szabályozni kell ennek feltételeit. Erre figyelemmel kezdeményezem a
vagyonrendelet módosítását, a csatolt rendelettervezet szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni
szíveskedjen.

Sarród, 2014. július 17.

Turi Lajos
polgármester



Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról szóló 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésének i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Sarród Község Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról szóló 4/2012. (III. 19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vr.) a következő 2/A. §-al egészül ki:

„2/A.§ (1) Az Önkormányzat, valamely közfeladata átadásához kapcsolódva, az Nvtv-ben
meghatározott vagyonkezelő részére, bármely vagyonelemére vagyonkezelői jogot létesíthet.

(2) A vagyonkezelésbe adásról, és annak ellenértékéről a Képviselő-testület – a (3) bekezdésben
leírtakra figyelemmel - a vagyonkezelői szerződés jóváhagyásával egyedi döntést hoz.

(3) A vagyonkezelői jog tárgyévi ellenértéke – ide nem értve a (4) bekezdésben leírtakat – nem
lehet kevesebb a vagyonkezelő tárgyévi költségvetése vagy üzleti terve szerinti, az adott
vagyonelemhez kapcsolódóan megszerzett, önkormányzati támogatás nélkül számított saját
bevételének tíz százalékánál.

(4) A vagyonkezelői jog ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából - az Nvtv. 11. § (5)
bekezdésének kivételével –önkormányzati költségvetési szerv vagy intézmény, továbbá az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet részére engedhető át.”

2. §

A Vr. a következő, 2/B. §-al egészül ki:
„2/B. § (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában

elvárható gondossággal gazdálkodik. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog
általános szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a szerződésben a felek ennél szigorúbb
szabályokat is megállapíthatnak.

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly
módon, hogy a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, illetve
költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.

(3) Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen
végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait
a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon elkülöníti.

(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt
értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.

(5) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe átvett vagyonelemre a vagyonkezelési szerződésben
meghatározott feltételekkel biztosítási szerződést köt, és az ellenértéket megfizeti.

(6) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A
vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott
ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter vezetése érdekében
a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formában adatot szolgáltat, továbbá a
szükséges bizonylatokat, dokumentumokat átadja.
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(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelésébe vett vagyonnak a
kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével
(csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint elszámol.”

3. §

A Vr. a következő, 2/C. §-al egészül ki:
„2/C. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi

beszámolásra, adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzati jogszabályokban
előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.

(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési
terv szerint vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Turi Lajos
polgármester

Vezér Beáta
jegyző
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Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége

Turi Lajos Polgármester Úr és Vezér Beáta Jegyző Asszony részére

Sarród
Rákóczi utca 8.
9435

Tárgy: kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírottak, a DIA MAGIC DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság (9444
Fertőszentmiklós, József Attila utca 5., Cg. 08-19-021608, adószáma: 23295173-1-08,
képviseletében Dr. Ábrahám Diána ügyvezető) és Dr. Ábrahám Diána (9444
Fertőszentmiklós, József Attila utca 5., szül.: Kapuvár, 1984.10.16., anyja neve: Varga Judit
Gizella) az alábbiakat adjuk elő:

A Sarród Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján a DIA MAGIC
DENTAL Kft. látja el Sarród Község Önkormányzatát terhelő, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában,
továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban meghatározott
meghatározott kötelező fogorvosi alapellátást és iskolafogászatot a „Sarród-Fertőendréd-
Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet” (szakmai-szervezeti egység azonosító száma:
001 273 435) tekintetében, amely körzetre vonatkozó, 080096375 praxiskódú praxisjog
jogosultja Dr. Ábrahám Diána, aki a DIA MAGIC DENTAL Kft. keretein belül tagsági
jogviszonyban látja el feladatait.

Tájékoztatjuk a t. Önkormányzatot, hogy Dr. Ábrahám Diána meg kívánja vásárolni a
„Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet”-re (szakmai-szervezeti egység azonosító
száma: 001 273 457) vonatkozó, 080096006 praxiskódú praxisjogot.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Vhr.”) 3. §-ának (1)-(2) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:

„(1) Az Öotv.-ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély
birtokában lehet.
(2) A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik,
amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására
jogosult (a továbbiakban: engedélyező szerv).”

A Vhr. 4. § (1) bekezdése értelmében „a praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak
adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult,
és megfelel a (2)–(3) bekezdés szerinti feltételeknek.”
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A Vhr. 5. § (1) bekezdésének a) pontja akként rendelkezik, hogy „nem kaphat praxisengedélyt
az a kérelmet benyújtó orvos, aki praxisengedéllyel már rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésben
foglaltakra, [...].”

A Vhr. 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Amennyiben a praxisjog jogosultja másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra
vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a
praxisjog jogosultja a helyettesítéséről gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély
kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra
vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni.”

Tájékoztatjuk a t. Önkormányzatot, hogy Dr. Ábrahám Diána nem kívánja a „Sarród-
Fertőendréd-Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet”-re vonatkozó praxisjogát
értékesíteni, hanem arról le kíván mondani, amely így visszaszáll a t. Önkormányzatra.

A Sarród-Fertőendréd-Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet”-re vonatkozó
praxisjogról történő lemondásra tekintettel a DIA MAGIC DENTAL Kft. a fentiekben
hivatkozott feladat-ellátási szerződést is a t. Önkormányzat közös megegyezésével meg
kívánja szüntetni.

Tájékoztatjuk a t. Önkormányzatot, hogy a DIA MAGIC DENTAL Kft., illetve Dr. Ábrahám
Diána a „Sarród-Fertőendréd-Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet” tekintetében a
fogorvosi alapellátást helyettesítés útján továbbra is el kívánja látni.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében „az
alapellátási szolgálat - kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti
szolgálat - helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési
idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az
50%-át teljesíteni.”

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk a t. Önkormányzatot, hogy a jelen szerződés mellékletét
képező szerződést kívánjuk a t. Önkormányzattal megkötni. Tájékoztatjuk továbbá a t.
Önkormányzatot, hogy a szerződés megkötése esetén az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár a feladat-ellátási szerződést a t. Önkormányzattal köti meg és a finanszírozás
összegét is közvetlenül a t. Önkormányzat részére teljesíti.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a fogorvosi alapellátás helyettesítés útján történő ellátása a
fogorvosi alapellátást nem veszélyezteti.

A fentiekre tekintettel kérjük Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testületét,
hogy a soron következő ülésén tárgyalja meg a jelen kérelmünkben foglaltakat és hozzon
döntést arról, hogy amennyiben Dr. Ábrahám Diána a „Sarród-Fertőendréd-
Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet”-re (szakmai-szervezeti egység azonosító
száma: 001 273 435) vonatkozó, 080096375 praxiskódú praxisjogról lemond, abban az
esetben hozzájárul a DIA MAGIC DENTAL Kft.-vel korábban kötött feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, illetve a jelen kérelem
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elválaszthatatlan mellékletét képező helyettesítési szerződés DIA MAGIC DENTAL Kft.-
vel, illetve Dr. Ábrahám Diánával történő megkötéséhez.

Kelt: Fertőszentmiklós, 2014. június 19.

Az ÁNTSZ arról tájékoztatott, hogy amennyiben Dr. Ábrahám Diána lemond a "Sarród-Fertőendréd-
Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet"-re vonatkozó praxisjogáról, az azzal a következménnyel
jár, hogy a fogorvosi alapellátás biztosításának kötelezettsége (tehát nem a praxisjog) visszaszáll a
területileg illetékes önkormányzatokra. Ezen önkormányzatoknak meg kell állapodniuk, hogy a körzet
tekintetében melyik önkormányzat biztosítja a továbbiakban a fogorvosi alapellátást. Az így kijelölt
önkormányzat helyettesítés útján biztosíthatja a fogorvosi alapellátást, amely őt egyfelől a
jogszabályok, másfelől az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján terheli. A kijelölt
önkormányzatnak kell a fogorvosi alapellátás tekintetében az ÁNTSZ-től működési engedélyt kérnie
(a DIA MAGIC DENTAL Kft. vállalja ennek költségét), és ezzel az önkormányzattal fog az OEP is
finanszírozási szerződést kötni, amelyre tekintettel a finanszírozást is közvetlenül az így kijelölt
önkormányzat kapja.

Tisztelettel

DIA MAGIC DENTAL Kft.
képviseletében Dr. Ábrahám Diána ügyvezető

Dr. Ábrahám Diána
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HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS
FOGORVOSI ELLÁTÁS VÉGZÉSÉRE

amely létrejött egyrészről
…………………….. Község Önkormányzata (……………………………..., képviseletében
…………… polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)
és másrészről
a DIA MAGIC DENTAL Fogászati és Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (9444
Fertőszentmiklós, József Attila utca 5., Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 08-09-021608, adószám: 23295173-1-08, képviseletében Dr. Ábrahám Diána ügyvezető),
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

1./
Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában,
továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban meghatározott kötelező
fogorvosi alapellátás és iskolafogászat (a továbbiakban: „Fogorvosi Alapellátás”)
helyettesítés útján történő biztosítása érdekében a jelen szerződésben foglaltak szerint
együttműködnek. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2014…………… napján a …………….
Község Önkormányzatával és …………… Község Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján Megbízót terheli a fenti jogszabályhelyek alapján e két önkormányzatot terhelő
Fogorvosi Alapellátás biztosításának kötelezettsége is.

2.
Megbízó a Fogorvosi Alapellátás tekintetében megbízza Megbízottat „Sarród-Fertőendréd-
Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet” tekintetében a járóbeteg-ellátási feladatok tartós
helyettesítéssel történő ellátására. A megbízás más vállalkozóra nem ruházható át. Megbízott
a megbízást elfogadja.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fogorvosi Alapellátás helyettesítéséért a
Megbízottat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott összeg 100 %-a illeti
meg, amelyet a Megbízó a tárgyhó 15. napjáig fizet meg megbízási díj jogcímén a Megbízott
részére. Szerződő felek emellett megállapodnak abban, hogy a fogorvosi ellátás minden
költsége a Megbízottat terheli.

Szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízott nevében az orvosi tevékenységet az
alábbiakban megjelölt fogorvos – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit
kivéve - kizárólag személyesen végezheti.

Név: Dr. Ábrahám Diána
Diplomájának kelte és száma: Budapest, 2009. július 4., 5/2009. PTE000062
Pecsétszáma: 70539

Szerződő felek rögzítik, hogy a Fogorvosi Alapellátásban közreműködő fogorvos személye
kizárólag Megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulásával változhat. A Megbízó hozzájárulása
nélküli személyváltozást szerződő felek a jelen szerződés rendkívüli felmondására okot adó
körülménynek tekintik.
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3./
A területi ellátási kötelezettség körébe Sarród, Fertőendréd, Agyagosszergény települések
közigazgatási területén lakóhellyel (lakcímmel) – ennek hiányában tartózkodási hellyel –
rendelkező –, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 12. §-
a szerint egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyek tartoznak. Megbízott ennek
megfelelően köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.
Megbízott köteles továbbá ellátni a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító
vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

4./
Jelen szerződés 2014. ……………. 1-jétől határozatlan időre, de legalább a jelen szerződés
létrejöttétől számított 5 évre szól.

5./
Megbízott a jelen szerződésben meghatározott Fogorvosi Alapellátást a mindenkor hatályos
társadalombiztosítási (egészségbiztosítási) jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen,
vagy a jogszabályban megállapított térítések ellenében köteles biztosítani.

A Fogorvosi Alapellátás keretében Megbízott feladatai:
- a fog – és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása;
- a fogászati szűrővizsgálatok végzése;
- a góckutatás;
- a terhesek fogászati gondozása;
- a sürgősségi ellátás.

6./
Megbízott, távolléte idejére, saját költségére köteles helyettesítéséről gondoskodni. Ez a
kötelezettség az alkalmazottak távollétére is vonatkozik. Megbízott helyettesítését csak olyan
orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.
Megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyettes – indokolt esetben – abban a rendelőben
lássa el a helyettesítést, ahol egyébként tevékenységét végzi.

7./
Megbízott köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő orvosi dokumentációt és nyilvántartást vezetni.

8./
Megbízott a Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 85. szám alatt található rendelőben, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-
Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedélyben
meghatározott időpontokban, Sarród (ideértve Sarród Fertőújlakot és Sarród Nyárligetet is),
Fertőendréd, Agyagosszergény települések mindenkori lakosságszámának megfelelő - jelen
szerződés aláírásakor heti 21 óra – időtartam 50 %-ban, tehát 10,5 órában köteles a Fogászati
Alapellátás tekintetében a helyettesítést ellátni. Megbízott a rendelési időt mind a
lakossággal, mind Megbízóval közölni köteles. Megbízott ügyeleti feladatokat nem lát el.

Rendelési idő:
Hétfő: 10.00-12.00
Kedd: 14.30-16.30
Szerda: 9.00-12.00
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Csütörtök: 14.30-17.30
Péntek: 14.30-15.00

9./
Megbízott a működésével kapcsolatban harmadik személynek okozott károkért saját jogán
köteles helytállni, Megbízó az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

10./
A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A
fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat és a Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének felügyelő szakfőorvosai látják el.

11./
A fogorvos feladatait – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. § (3) és 19. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
- asszisztens közreműködésével látja el. A Megbízott saját költségére gondoskodik a
tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt képesítésű szakdolgozó(k) alkalmazásáról.

12./
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fogorvosi Alapellátáshoz szükséges tárgyi
feltételeket – ideértve az ingatlant is - Megbízott biztosítja, azok működőképes rendelkezésre
állásáról saját felelősségi körben gondoskodik.

13./
Jelen szerződést a felek – a rendes felmondás körében, indokolás nélkül, a mindenkor
hatályos finanszírozási jogszabályokra is figyelemmel – 6 hónapos határidővel, a másik
félhez intézett írásos nyilatkozatban felmondhatják a jelen szerződéssel érintett Fogorvosi
Alapellátás folyamatos biztosítása és a jelen megállapodással érintett jogok és
kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett. A felmondás a hónap utolsó napjára
szólhat.

14./
Jelen szerződést a Megbízó – a rendkívüli felmondás körében, indokolással - 6 hónapos
határidővel, a másik félhez intézett írásos nyilatkozatban felmondhatja, ha

- a Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat,

- a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.

Jelen szerződést a Megbízott – a rendkívüli felmondás körében, indokolással - 6 hónapos
határidővel, a másik félhez intézett írásos nyilatkozatban felmondhatja, ha

- a Megbízó a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek a Megbízott
felszólítása ellenére sem tesznek eleget.

Rendkívüli felmondás esetén a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.
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15./
Szerződő felek az egymás közötti viszonyukban esetlegesen felmerülő kártérítési, illetve
kártalanítási igények tekintetében a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

16./
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó által a Megbízotthoz, illetve a
Megbízott által a Megbízóhoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket

- …………… Község Önkormányzata címzett megjelölésével ……………….. címre;
- DIA MAGIC DENTAL Fogászati és Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

címzett megjelölésével 9444 Fertőszentmiklós, József Attila utca 5. címre

a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló külön jogszabály
szerint tértivevény különszolgáltatással szabályszerűen postára adtak, a másik féllel
közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni

a) ha az érdekelt a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés

elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon.

17./
Jelen szerződés megszűnik

- a fogorvos halálával;
- Megbízott jogutód nélküli megszűnésével.

18./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

19./

Felek a szerződést átolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ……………………., 2014.

………………………
……….. Község
Önkormányzata

………………. polgármester
Megbízó

……………………… ………………………
DIA MAGIC DENTAL Kft. Dr. Ábrahám Diána

Dr. Ábrahám Diána ügyvezető
Megbízott Fogorvos



MEGÁLLAPODÁS
fogorvosi alapellátási feladat-ellátásra

amely létrejött
Sarród Község Önkormányzata (9435 Sarród, Rákóczi utca 8., képviseletében Turi Lajos
polgármester),
Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő utca 68., képviseletében Rádler
István polgármester),
Agyagosszergény Község Önkormányzata (9441 Agyagosszergény, Kossuth utca 16.,
képviseletében Szabó Alfonz polgármester) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

1./
………………. Község Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.
§-ában meghatározottak szerint gondoskodik a fogorvosi alapellátási és iskolafogászattal
kapcsolatos feladatok (a továbbiakban: „Fogorvosi Alapellátás”) ellátásról. ………………….
Község Önkormányzata és ……………….. Község Önkormányzata a Fogorvosi
Alapellátásról ……………………… Község Önkormányzatával kötött jelen megállapodásban
foglaltak szerint gondoskodik.

2./
A Fogorvosi Alapellátás helyettesítéssel történő ellátásráa vonatkozóan ……………………
Község Önkormányzata megbízási szerződést köt.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III.3)
Korm. rendeletben írt feltételeknek megfelelően ……………… Község Önkormányzata
megbízza a DIA MAGIC DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaságot (9444
Fertőszentmiklós, József Attila utca 5., Cg. 08-19-021608, adószáma: 23295173-1-08) „Sarród-
Fertőendréd-Agyagosszergény Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában a Fogorvosi
Alapellátás biztosításával.

Az ellátást személyesen teljesítő fogorvos adatai:

Név: Dr. Ábrahám Diána
Diplomájának kelte és száma: Budapest, 2009. július 4., 5/2009. PTE000062
Pecsétszáma: 70539

3./
A ……………………….. Község Önkormányzata által ellátott Fogorvosi Alapellátás
finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötésre kerülő külön
szerződés szerint történik.

4./
A Fogorvosi Alapellátás ellátásával összefüggő kiadásokat, tehát a DIA MAGIC DENTAL
Kft.-t illető megbízási díjat ……………………… Község Önkormányzata egyenlíti ki. A
Fogorvosi Alapellátás biztosításáért ……………….. Község Önkormányzata nem kér
hozzájárulást ………………. Község Önkormányzatától és …………….. Község
Önkorműmyzatától.



5./
……………… Község Önkormányzata és …………….. Község Önkormányzata köteles
tájékoztatni lakosságát a helyben szokásos módon a Fogorvosi Alapellátás igénybevételének
módjáról, szabályairól.

6./
Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden a működési körébe eső olyan
változásról, mely a szerződés teljesítésére kihat.

7./
A jelen megállapodás 2014……………………… 1-jével lép hatályba. Felek a jelen
megállapodást határozatlan időre kötik.

Jelen szerződést a felek – a rendes felmondás körében, indokolás nélkül – 6 hónapos
határidővel, a másik félhez intézett írásos nyilatkozatban felmondhatják a jelen szerződéssel
érintett Fogorvosi Alapellátás folyamatos biztosítása és a jelen megállapodással érintett jogok
és kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett. A felmondás a hónap utolsó napjára
szólhat.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett azon írásbeli
nyilatkozatokat, amelyeket

- Sarród Község Önkormányzata címzett megjelölésével 9435 Sarród, Rákóczi utca 8.
címre;

- Fertőendréd Község Önkormányzata címzett megjelölésével 9442 Fertőendréd, Fő
utca 68. címre

- Agyagosszergény Község Önkormányzata címzett megjelölésével 9441
Agyagosszergény, Kossuth utca 16. címre

- DIA MAGIC DENTAL Fogászati és Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
címzett megjelölésével 9444 Fertőszentmiklós, József Attila utca 5. címre

a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló külön jogszabály
szerint tértivevény különszolgáltatással szabályszerűen postára adtak, a másik féllel
közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni

a) ha az érdekelt a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés

elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon.

8./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést átolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ………………………., 2014.

……………………… ……………………… ………………………
Sarród Község Fertőendréd Község Agyagosszergény Község

Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata
Turi Lajos polgármester Rádler István polgármester Szabó Alfonz polgármester



1

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ FOGORVOSI ELLÁTÁS VÉGZÉSÉRE KÖTÖTT
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

MEGSZÜNTETÉSE

amely létrejött egyrészről
Sarród Község Önkormányzata (9435 Sarród, Rákóczi utca 8., képviseletében Turi Lajos polgármester),
Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő utca 68., képviseletében Rádler István
polgármester),
Agyagosszergény Község Önkormányzata (9441 Agyagosszergény, Kossuth utca 16., képviseletében
Szabó Alfonz polgármester), mint megbízók (a továbbiakban: „Megbízók”)
és másrészről
a DIA MAGIC DENTAL Fogászati és Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (9444
Fertőszentmiklós, József Attila utca 5., Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 08-09-
021608, adószám: 23295173-1-08, képviseletében Dr. Ábrahám Diána ügyvezető), mint megbízott (a
továbbiakban: „Megbízott”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./
Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük ………………….. napján „feladat-ellátási szerződés területi ellátási
kötelezettségű fogorvosi ellátás végzésére” c. szerződés (A továbbiakban: „Szerződés”) jött létre a Sarród
Község Önkormányzatát, Fertőendréd Község Önkormányzatát és Agyagosszergény Község
Önkormányzatát terhelő kötelező fogorvosi alapellátás és iskolafogászat biztosítása érdekében.

2./
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a Ptk. 6:212. § (1) bekezdése alapján közös
megyegyezéssel 2014. (HÓNAP VÉGE) hatállyal megszüntetik.

A Ptk. 6:212. § ( bekezdése akként rendelkezik, hogy „a szerződés megszüntetése esetén a felek további
szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal
elszámolni.”

A fentiekre tekintettel szerződő felek rögzítik, hogy egymással elszámoltak és a Szerződésből eredően
egymással szemben semmilyen követelésük nem áll fenn.

3./
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

4./
Felek a szerződést átolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírták.

Kelt: Fertőszéplak, 2014.

……………………… ……………………… ………………………
Sarród Község Fertőendréd Község Agyagosszergény Község

Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata
Turi Lajos polgármester Rádler István polgármester Szabó Alfonz polgármester

Megbízó Megbízó Megbízó

……………………… ………………………
DIA MAGIC DENTAL Kft. Dr. Ábrahám Diána

Dr. Ábrahám Diána ügyvezető
Megbízott Fogorvos



SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kollégiumi terület jogi helyzetének rendezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Több éve húzódó probléma megoldásában kérem a Képviselő-testület támogatását.

Mint az minden Képviselő előtt ismert, az önkormányzat évek óta szeretné megvásárolni a Magyar
Államtól építési telkek kialakítása érdekében a kollégium mögötti külterületet. A vásárlás érdekében
már több alkalommal értékeltettük fel a területet, már szerződés-tervezetet is kaptunk, azonban a
végleges szerződés aláírására a mai napig nem került sor.

Ezzel összefüggésben jött elő a kollégium helyzete. Mint kiderült, azért nem értékesítik az
önkormányzat felé az ingatlant, mert az iskola, illetve a kollégium is bejelentette a hasznosítási
szándékát az érintett területre.

Felmerült az a megoldás is, hogy mivel a kollégium állami fenntartásban van, cserélje el az
önkormányzat a tulajdonában álló ingatlant, amin a kollégium is van, azzal a területtel, amit
megvásárolni szeretne, hiszen mindenkinek ez lenne a legkedvezőbb megoldás. Ezzel azonban az a
probléma, hogy a földtörvény alapján állami termőföldet csak termőföldre lehet cserélni, a kollégium
területe pedig nem termőföld.

Az így kialakult patthelyzetben egyedüli megoldásként azt látjuk, hogy felszólítjuk a kollégiumot
fenntartó KLIKK-et, hogy a képviselő-testület által meghatározott határidőig mondjon le a 09/7 hrsz-ú
ingatlanból megosztással létrejött 09/12 hrsz-ú 42.233 m2 nagyságú terület használati jogáról, annak
érdekében, hogy ezt az ingatlant az önkormányzat az államtól megvásárolhassa. Amennyiben ezt
nem teszi meg, úgy az önkormányzat 5 évre visszamenőleg bérleti díjat követel azért, mert az
ingatlanán áll a kollégium.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határidőt és a bérleti díj összegét határozza meg, tegyen rá
javaslatot.

Sarród, 2014. július 18.

Turi Lajos
polgármester



SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZTÉS

Fertődi 125/40 és 125/41 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarród és Agyagosszergény Önkormányzatok 1/2-1/2-ed tulajdonában van a fertődi 125/40 hrsz-ú,
142 m2 területű, kivett gazdasági épület, udvar rendeltetésű, valamint a 125/41 hrsz-ú, 690 m2

területű, kivett beépítetlen területű ingatlan. (Térkép mellékelve)

Az ingatlanok olyan kis méretűek és jelentéktelenek, hogy javaslom a jelenlegi használók felé az
értékesítést. Azt látni kell, hogy a rendezési terv szerint a 125/41 hrsz-ú ingatlan egy része út céljára
lett kijelölve.

Agyagosszergény önkormányzatával egyeztetve az inatlanok vételárát nettó 100 Ft/m2 összegben
javasoljuk megállapítani.

Kérem a Képviselő-testületet, támogassa az ingatlanok értékesítését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Agyagosszergény Község
Önkormányzatával 1/2-ed 1/2-ed arányú tulajdonos úgy dönt, hogy a fertődi fertődi 125/40 hrsz-ú,
142 m2 területű, kivett gazdasági épület, udvar rendeltetésű, valamint a 125/41 hrsz-ú, 690 m2

területű, kivett beépítetlen területű ingatlant az ingatlant jelenleg használók felé 100 Ft/m2 + Áfa
áron értékesítésre felkínálja.

Az értékesítéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést az
önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2014. július 18.

Turi Lajos
polgármester
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