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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Apátistvánfalva 

Ap/15-9/2020 

K I V O N A T 

 

Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 15-én 15:00 

órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2020. képviselő-testületi határozata 

 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva – 

Kétvölgy – Orfalu községi önkormányzatok által közösen ellátott feladatokról szóló az 

Előterjesztés 1. számú mellékletee szerinti Együttműködési Megállapodást elfogadja, annak 

aláírására felhatalmazza Fodor Sándor polgármestert.  

 

Határidő: a közlésre azonnal  

Felelős: Fodor Sándor Polgármester 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2020. július 15. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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1. számú melléklet 

                             

Együttműködési Megállapodás 

                                                                     

amely létrejött egyrészről Apátistvánfalva Községi Önkormányzat- képviseli  

Fodor Sándor polgármester. 

másrészről  Kétvölgy Községi Önkormányzat -Képviseli  Doncsecz András polgármester   

illetve Orfalu Községi Önkormányzat -Képviseli Simon-Nagy Attila polgármester   

között az alábbiak szerint :       

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat , Kétvölgy Községi Önkormányzat és Orfalu Községi 

Önkormányzat képviselő testületei,egyetértenek abban,hogy a  háziorvosi alapellátás, család 

és nővédelmi egészségügyi gondozás  és köztemető-fenntartás és működtetés  területén  írásba 

foglalt hosszú távú  együttműködési megállapodás  szülessen az önkormányzatok között. 

 

1.) Szerződő felek megállapítják,hogy a kétvölgyi és orfalui  járóbetegek önállóan vagy a 

falugondnoki szolgálat igénybevételével rendszeresen át jönnek az Apátistvánfalván lévő 

orvosi rendelőben veszik igénybe a háziorvosi alapellátást. Ennek megfelelően használják az 

orvosi rendelő várótermét,illetve műszaki és informatikai felszereléseit.  

 

2.) A szerződő felek egyetértenek abban,hogy a  háziorvosi rendelő igénybevételéhez 

kapcsolódó informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, közvetített szolgáltatások bruttó 

értékéről kiállított kiadási és bevételi számlák különbözetéről készített összesítő kimutatás és 

a várótermi cserépkályha éves tüzelőanyag fogyasztás becsült értéke alapján ( 90.000 Ft/év) a 

hozzájárulás mértéke – a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás kistérségi tagdíj 

megállapításához az adott év január 01.-napján előírt  lakossági létszám szerint elosztva kerül 

megállapításra .  

                                                

3.  

3.1.) Apátistvánfalva - Kétvölgy-Orfalu egy védőnői körzetet képez. A család és nővédelmi 

egészségügyi gondozás folyamatos biztosítása mindhárom település önkormányzatának 

feladata.   

A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a gondozási feladatokat  ellátó védőnő bér és 

járulék  költségei állami támogatással csökkentett összegéhez valamennyi önkormányzat 

hozzájárul. A hozzájárulás mértéke – a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

kistérségi tagdíj megállapításához az adott év január 01.-napján előírt – lakossági létszám 

szerint elosztva kerül megállapításra .  

3.2.) A gondozási feladatok ellátásának biztosításához szükséges dologi jellegű kiadásokhoz   

(üzemeltetési  anyagok beszerzése,egyéb szolgáltatások teljesítése ,kiküldetések kiadásai, 

informatikai és kis javítási szolgáltatások, forgalmi adó ) való hozzájárulás mértékét  a 

szerződő felek  a védő nő által  minden év június és december hónapban  elkészített  

igénybevételi kimutatás  alapján  állapítják meg  

4.) Apátistvánfalva Község 4.hrsz. ingatlana a köztemető,ami egyúttal Kétvölgy község egyik 

temetője is. Kétvölgy község lakói – a kialakult szokásoknak megfelelően – itt temetkeznek.  
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Kétvölgy Község Önkormányzata vállalja,hogy a köztemető működtetés  költségeihez évente 

60.000 Ft,az az Hatvan-ezer forint hozzájárulást fizet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

részére.        

 

5.) Apátistvánfalva Község 4.hrsz. ingatlana a köztemető,ami egyúttal Orfalu község temetője 

is. Orfalu  község lakói – a kialakult szokásoknak megfelelően és mert nincs a településükön 

temető – itt temetkeznek. Orfalu Község Önkormányzata vállalja,hogy a köztemető 

működtetés  költségeihez évente 100.000 Ft,az az Egyszáz-ezer forint hozzájárulást fizet 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat részére.        

 

 

 

 

6.) A szerződő felek  háziorvosi rendelő,védőnői rendelő és temető részére történő nagy 

értékű eszközbeszerzés, felújítás,bővítés,átalakítás és pályázati önrész esetén minden esetben 

külön  döntenek  a települési hozzájárulás  mértékéről a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás kistérségi tagdíj megállapításához az adott év január 01. napján előírt 

– lakossági létszám alapján.  

 

7.) A felsorolt közszolgáltatások fenntartása Apátistvánfalva Községi Önkormányzat feladata. 

Ennek során gondoskodik a közszolgáltatások megszervezéséről,személyi és tárgyi feltételei 

biztosításáról,a szükséges nyilvántartások vezetéséről ,betartva  a vonatkozó 

jogszabályokban,helyi rendeletekben  foglalt előírásokat .  

  

8.) A szerződő felek rögzítik,hogy Kétvölgy és Orfalu  Községi Önkormányzatoknak további 

feladata közszolgáltatások fenntartása  kapcsán nincsen. 

 

9.) Apátistvánfalva Község  Polgármestere minden negyedévet követő hónap 20. napjáig 

számla és beszámoló megküldésével ,írásban  tájékoztatja Kétvölgy  illetve Orfalu Községek 

polgármestereit  a ténylegesen felmerült költségekről. Kétvölgy és Orfalu Községek  

polgármesterei minden negyedévet követő hónap 30. napjáig átutalják a számlán szereplő 

összeget az ott megjelölt  Apátistvánfalva Községi Önkormányzat nevére szóló bankszámla 

számra .   

Ha Kétvölgy vagy Orfalu  Község polgármestere kifogásolja a számlán szereplő 

összeget,akkor a két polgármester  a pénzügyi vezetők  bevonásával egyeztető tárgyalást 

folytat le   

 

10.) Mindkét fél elfogadja,hogy az előző ponttól eltérően  2020.évben  a számlázás az 

alábbiak szerint történik :   

2020.július 20.-ig               a temető fenntartáshoz való hozzájárulás  I. félévi összege 

                                           Kétvölgy  Községi Önkormányzat  részéről       30.000 Ft  

                                           Orfalu      Községi Önkormányzat   részéről       50.000 Ft   

2020.október 20.-ig           az orvosi rendelő,védőnői szolgálat és temető fenntartáshoz való  

                                           hozzájárulás július,augusztus,szeptember havi összege 

2021.január  20.-ig             az orvosi rendelő,védőnői szolgálat és temető fenntartáshoz való  
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                                           hozzájárulás október,november,december havi összege 

 

11.)  Szerződő felek a megállapodásban megállapított hozzájárulási rendet abban az esetben 

módosítják,ha a fenti közszolgáltatások állami finanszírozásában változás történne.  

12.)  Szerződő felek a fent nem említett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait 

tekintik irányadónak.  

13.) A megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. A megállapodás felmondása 

30 napos felmondási idővel írásban történik.  

 

A szerződő felek a fenti megállapodást  elolvasták .megértették és azt mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag  aláírták.  

 

Apátistvánfalva 2020. július  …..  

 

 

…....................................................................                 

…............................................................... 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat                        Kétvölgy Községi Önkormányzat 

              Fodor  Sándor  polgármester                              Doncsecz András polgármester  

 

 

                                            …............................................................... 

                                                 Orfalu Községi Önkormányzat 

                                              Simon- Nagy Attila   polgármester  

 

 

 

Jogi ellenjegyzés :                                                                      Pénzügyi ellenjegyzés :  

 

------------------------------------------------------                    --------------------------------------------

------ 

Dr. Dancsecs Zsolt                                                                                 Kovács Ágnes  

     jegyző                                                                                               pénzügyi vezető  
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1. számú melléklet 

 

Az egyes önkormányzatok hozzájárulásairól negyedévente készített  beszámolok  alapja  a   

COFOG 013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés  

COFOG 072111 Háziorvosi alapellátás  

COFOG 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás    

adott negyedévről készült kivonata.  

A beszámoló melléklete  a kifizetett közüzemi ,egyedi kifizetésekről készült számlák 

hitelesített fénymásolata.   

 

 

Doncsecz  András véleménye :  

Én háromoldalú megállapodást javasolnék, mert közös dolgokról van szó, a temető 

finanszírozásánál van különbség, de azt lehet rendezni a megállapodásban; 

Az első pontban csak olyan megfogalmazással értek egyet, amely arról szól, hogy 

átjárnak a betegek az apáti rendelőbe, arról semmiképpen se írjunk, hogy nálunk nem 

biztosítottak az alapvető feltételek; 

RENDEZVE                         FS 

Az egyeztetésen akkor lehet, hogy félreérthető voltam, de én úgy gondoltam, hogy a 

döntés, illetve a megállapodás megkötése utáni időszakra lenne érvényes a fizetési 

kötelezettség (temető kivételével, mert arra érvényes megállapodásunk van.). A 

kérésetek az idei költségvetés elfogadása után érkezett, így én semmilyen 

visszamenőleges időszakra vonatkozó fizetést nem tudok elfogadni; 

RENDEZVE                     FS 

A védőnői szolgálatnál OEP-nek írandó levélről beszéltünk, nem tudom ilyen 

készült-e, vagy ezzel kapcsolatban más információ van már? Az iskolában is el kell 

látni a feladatot? Ha igen, akkor ezt csak nekünk kell finanszíroznunk? Én legalábbis a 

részemről szeretném körbejárni a témát, hogy például más körzet felosztás szóba 

jöhet-e stb. 

Egyeztetés alatt               FS 

Legalább egy mellékletben szerintem pontosan részletezni kellene, hogy melyik 

szolgáltatásnál milyen költségek kerülnek felosztásra (pl.: közüzemi díjak esetén mely 

mérőóra számokhoz tartozó számlák, mely szerződésekkel kapcsolatos költségek 

kerülnek felosztásra stb.)  

 Egy mérőóraszám van az orvosi rendelőben : 1901201664001             FS 

    A  számla az  orvosi rendelő címére érkezik és az önkormányzatnak a házi orvos    

átszámlázza.  

Nekem hiányzik belőle valamilyen beszámolási, elszámolás kötelezettség a 

részetekről évente legalább egy alkalommal felénk, mivel mi fizetünk valamiért. 

             MINDEN  negyedéves számla mellé készül szöveges beszámoló ,,,,      FS                                 

 

 

 SIMON -NAGY ATTILA    Orfalu Község polgármestere  2020.05.25-én kérte,hogy az 

alábbi szövegrész az első pontból kerüljön ki :  
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„és ebből adódóan Apátistvánfalva Község Önkormányzatának  mint a rendelő fenntartójának  

többlet költségei  adódnak. „ 

 

 

            


