
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 10-ei
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

187/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat I. fejezet „1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti
címek:” 1.3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„A címre járó pótlékot az önkormányzat nem fizeti 2013. január 1-től.”

2.) A határozat II. fejezet „Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki
önkormányzat területén lévő intézmények esetében:” táblázatból a II. Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézménynél a gazdasági vezető 20.000,- Ft/hó
egyéb pótléka hatályát veszti 2013. szeptember 1-től.

3.) A határozat II. fejezet „Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki
önkormányzat területén lévő intézmények esetében:” táblázat után az alábbi szöveg
kerül:

„III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egységnél - a jogcím
meghagyása mellett - a megállapított pótlékokra jutó összeget a képviselőtestület
2013. január 1-től nem finanszírozza.”

4.) A határozat III. fejezet 1.) pontja hatályát veszti.

5.) A határozat IV. fejezet 1.) pontjának harmadik és negyedik francia bekezdése hatályát
veszti 2013. január 1-től.

6.) A határozat IV. fejezet 2.) pontjának harmadik, negyedik és hatodik francia bekezdése
hatályát veszti 2013. január 1-től.

7.) A határozat IV. fejezet 3.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.) pont lép:

„3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés 2013. január 1-től”

8.) A határozat V. fejezet 5.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.) pont lép:

„5.) Az iskolafogászatra 800,- Ft/szűrésen részt vett Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói után fizethető ki, évi két



alkalommal történő szűrés esetén az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás
alapján.”

9.) A határozat V. fejezet 6.) pontjában szereplő pöttyökkel jelölt felsorolás a.), b.), c.),
d.) és e.) pontokra módosul.

10.)A határozat V. fejezet 6.) pontja kiegészül az alábbi mondattal:

„A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az a.)-e.) pontig írt feladatokat
kötelező óra terhére oldja meg 2013. január 1-től.”

11.)A határozat V. fejezet 9.) pontjában a „Körjegyzőségtől” szövegrész „Polgármesteri
Hivataltól” szövegre módosul.

A határozatról értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Burján Attila sk.
Jkv.hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. december 11.

Schultz Ferencné



1.sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS

Iskolafogászati feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat (Fegyvernek, Felszabadulás út 165. adószám:15412593-2-16,
bankszámla száma: 11745066-15412593) nevében eljáró Ambrus Dénes igazgató –
továbbiakban oktatási intézmény,
másrészről az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft nevében eljáró Kókai Gergely (Fegyvernek,
Kossuth u. 9., adószám: 11502441-2-16, bankszámla száma: 11745066-20016320) –
továbbiakban vállalkozó,
valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat (Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
adószám: 15736534-2-16, bankszámla száma: 11745066-15409993) nevében eljáró Tatár
László polgármester, mint támogató, a továbbiakban együttesen a Felek között az alulírott
időben és feltételek mellett.

1./ A Felek megállapodnak, hogy a vállalkozó a mindenkori egészségügyi tárgyú
jogszabályok alapján iskolafogászati szolgáltatást nyújt az oktatási intézmény tanulói részére.
A vállalkozó a szolgáltatást az adott tanévben beiskolázott tanulók részre biztosítja a rendelési
idejében, valamint az oktatási intézménnyel történő előzetes időpont egyeztetés szerint.

2./ A szolgáltatás nyújtására a támogató a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Tartós
kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozata szerint biztosít támogatást.

3./ A vállalkozó az iskolafogászati feladatok ellátásáért járó támogatást az oktatási intézmény
vezetője által leigazolt létszám alapján a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata részére
kiállított számla – tárgyhót követő hó 15-ig - ellenében veheti igénybe.
A fizetés módja: a számlában feltüntetett módon, a számla kézhezvételétől számított 10 napon
belül.

4./ A szerződő felek a szerződést 2013. január 01. napjától kezdődően határozatlan
időtartamra kötik.
A jelen szerződést kizárólag írásban, a szerződés megszűnése előtt 60 nappal történhet
mindhárom fél részéről.

5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvényt, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Fegyvernek, 2012. december 11.

……………………………….. …….……………………………
Oktatási intézmény Vállalkozó

..…………………………..
Támogató


