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BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÜLÉS 

ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

17/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

18/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  
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GYÖRKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 

ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

11/2011.(III.16.) önkormányzati határozat  
a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

12/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  
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KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 

ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

12/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

13/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  
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NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

19/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

20/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  
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PÁLFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÜLÉS 

ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

12/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

13/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

PUSZTAHENCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

10/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

11/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  
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SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

20/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi szék és röntgengép 

megvásárlásához szükséges fedezet 

biztosítása tárgyában  

 

21/2011. (III.16.) Önkormányzati 

határozat  a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá 

a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás 

módosítása tárgyában  

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete, Pálfa Község Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, 

valamint Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2011. március 16-án 17.30 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli együttes üléséről 

 

Az ülés helye: Közművelődési és Sportlétesítmények Központja Klubhelyisége.  

  Nagydorog, Kossuth L. u. 67/b. 

 

Jelen vannak: 

 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Varga János polgármester 

2. Antal Zsolt 

3. Ifj. Jaksa János 

4. Kutai László képviselők 

 

Györköny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Braun Zoltán polgármester 

2. Böndör Tibor alpolgármester 

3. Eszterle György 

4. Krausz Jánosné 

5. Kuti Imréné 

6. Tóth Gábor 

7. Vígan Gyula képviselők 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Boda János polgármester 

2. Horváth Tibor alpolgármester 

3. Kovács Béla 

4. Domonkos Sándorné 

5. Vargáné Lengyel Csilla képviselők 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Veres Imre polgármester 

2. Böndörné Jaksa Judit  alpolgármester 

3. Dobri István  

4. Hosnyánszki Jánosné 

5. Jankovics Lászlóné 

6. Kishonti János 

7. Szabó J. Csabáné képviselők 
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Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Horváth Imre polgármester 

2. Berki Istvánné 

3. Ferencziné Mérei Melinda 

4. Patkós Gyuláné 

5. Kóbor József 

6. Tóth Zoltán képviselők 

 

Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Lengyel Jánosné polgármester 

2. Bán István 

3. Gerzsei Ferencné 

4. Füller József 

5. Weil Ádámné képviselők 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:  

 

1. Demény Károly polgármester 

2. Csonka József alpolgármester 

3. Bocsorné Szigeti Ágnes 

4. Kovácsné Májlinger Ágnes 

5. Váliné Ispán Mária 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   
 

- dr. Sátor Vera jegyző (Bikács,Nagydorog, Sárszentlőrinc ) 

- Erdei Tamás körjegyző ( Györköny, Pusztahencse ) 

- dr. Baranyai Eszter körjegyző( Kajdacs ) 

- dr. Orova Dániel jegyző( Pálfa ) 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A képviselő-testületek együttes ülését megnyitja, 

köszönti a megjelenteket. 

A lebonyolítás egyszerűsítése érdekében kéri, hogy bízzák meg a képviselő-testületek az ülés 

koordinálásával és levezetésével. 

 

A képviselő-testületek valamennyien egyhangúlag egyetértenek azzal, hogy az ülést Veres 

Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere vezesse le és koordinálja. 

 

 

A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri a jelen lévő polgármestereket, hogy állapítsák 

meg a testületük határozatképességét. 

 

Varga János polgármester, Bikács: A megválasztott 5 fő képviselőből jelen van 4 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 
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Braun Zoltán polgármester, Györköny: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 7 fő. 

A képviselő-testület határozatképes. 

 

Boda János polgármester, Kajdacs: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 5 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 7 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Horváth Imre polgármester, Pálfa: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Lengyel Jánosné polgármester, Pusztahencse: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 

5 fő. A képviselő-testület határozatképes. 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 

5 fő. A képviselő-testület határozatképes. 

 

 

A JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐK MEGVÁLASZTÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Felkéri Pusztahencse Község Polgármesterét, hogy a 

szervezeti és működési szabályzatukban foglalt szabályozásra való tekintettel válasszák meg a 

jegyzőkönyv hitelesítőket. 

 

Lengyel Jánosné polgármester, Pusztahencse: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gerzsei 

Ferencné és Weil Ádámné képviselőket. 

 

Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Gerzsei Ferencné és Weil Ádámné 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

 

 

A NAPIREND ELFOGADÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a polgármestereket, hogy a mai ülés 

napirendi javaslatát a meghívóban foglaltak szerint fogadtassák el.  

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontot. 

 

 

Braun Zoltán polgármester, Györköny: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Györköny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontot. 
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Boda János polgármester, Kajdacs: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontot. 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

 

Horváth Imre polgármester, Pálfa: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontot. 

 

 

Lengyel Jánosné polgármester, Pusztahencse: Kérem a meghívóban közölt napirendi 

javaslat elfogadását. 

 

Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem a meghívóban közölt napirendi 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

 

 

 

N A P I R E N D :  

 

1/ A fogorvosi szolgálat fenntartására vonatkozó feladatellátási megállapodás 

módosítása, a fogorvosi körzetek összevonása, valamint a fogorvosi szék és 

röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása 

  ( Írásos előterjesztés ) 

              Előadó: Veres Imre polgármester  
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A  N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1/ A fogorvosi szolgálat fenntartására vonatkozó feladatellátási megállapodás 

módosítása, a fogorvosi körzetek összevonása, valamint a fogorvosi szék és 

röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása 

              Előadó: Veres Imre polgármester  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy korábban 

is megfogalmazódott már a fogorvosi alapellátás átszervezésének gondolata. 

Jelenleg hét önkormányzat kettő fogorvosi körzetet tart fenn, melyek közül az egyik körzet 

évek óta betöltetlen, azt dr. Arbanász Zoltán közalkalmazotti illetménye 50%-át kitevő 

helyettesítési díj ellenében látja el.  

A vonatkozó jogszabály szerint az egy éven túl helyettesítéssel ellátott körzet szolgáltatója a 

finanszírozás 60%-ára jogosult.  

Időközben a fogszakorvos nyugdíj jogosulttá vált, de nyilatkozata szerint – egészségügyi 

állapotának függvényében – még hosszabb távon (kb. 5 év) vállalná a jelenleg két körzethez 

tartozó betegek egy körzetben való ellátását. Ezen nyilatkozatról a polgármester asszony/urak 

tájékoztatást kaptak. Ez értelemszerűen azt jelentené, hogy a 60/2003. (X.20.) ESzCSM 

rendelet alapján csupán egy asszisztens alkalmazására lennénk kötelezettek, valamint a 

helyettesítés megszűnésével a fogszakorvos helyettesítési díját a továbbiakban nem kellene 

fizetni. Ezzel szemben viszont az egy körzet 100 %-os fixdíjra lenne jogosult. Az 

önkormányzat jegyzőjével 2011. február 25-én felkerestük a megyei egészségpénztári 

szakigazgatási szervet, ahol megerősítették, hogy a létrehozandó 9375 fős fogorvosi körzet 

kialakításának nincsen akadálya, amennyiben arra a népegészségügyi szakigazgatási szerv 

kiadja a működési engedélyt. Az Ántsz felé történő megkeresés során azon kérdésre, hogy a 

van e akadálya a körzetösszevonásnak azt a választ kaptuk, hogy a jelen feltételek mellett 

nincs. 

A körzethez tartozó települések polgármesterei 2011. március 2-án és 3-án folytatott 

egyeztetésen egyhangúlag úgy foglaltak állást, hogy támogatják a körzetek összevonását. 

 

Az önkormányzat az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §-ának (2) 

bekezdésében, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ának (2) 

bekezdésében kap felhatalmazást az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározására, ami 

nem csupán lehetőséget, de kötelezettséget is teremt a jogalkotásra. Ennek alapján 

önkormányzatunk a 2009. augusztus 24-én megtartott ülésén alkotta meg az egészségügyi 

alapellátási körzetek megállapításáról szóló 20/2009. (VIII.27.) Ör. rendeletét, melyben most 

a fogorvosi körzetek meghatározását módosítani kell. Erről azonban külön napirendi pont 

keretében szükséges döntést hoznunk, mivel a rendelet módosítása az ott részletes 

ismertetendő más okokból is szükséges. 

Továbbá  Dr. Arbanász Zoltán fogszakorvos már több alkalommal jelezte a fenntartónak, 

hogy a szolgálat fogorvosi széke és röntgengépe hamarosan használhatatlanná válik, gyakran 

meghibásodik. Mindez azon túlmenően, hogy önkormányzatunk és a társult önkormányzatok 

nem tudnak eleget tenni feladatellátási kötelezettségüknek, azért is probléma, mert egy 

esetleges ellenőrzés alkalmával várható a működési engedély visszavonása, ami hét 

önkormányzat számára lehetetlenítené el az egészségügyi alapellátás e szegmensének 

biztosítását. 

A probléma megoldása érdekében 2011. március 2-án és 3-án megbeszélést folytattam az 

érintett önkormányzatok polgármestereivel. A megbeszélést megelőzően már – a 

fogszakorvos bevonásával - előzetesen érdeklődtem fogorvosi szék és röntgengép 
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beszerzésével kapcsolatos konstrukciók tárgyában, illetve bekértem három árajánlatot, melyek 

közül a legkedvezőbb a Sanitaria Kft. (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.) ajánlata volt. 

A Planmeca Compact i típusú fogorvosi szék és a Planmeca Intra intraorális röntgen teljes 

ára: bruttó 9.395.540,- 

Lízing konstrukció az Unicredit Bank bevonásával fog történni. 

A finanszírozás a hét önkormányzat között- a kimutatás alapján- lakosságarányosan került 

felosztásra. 

A fenti költségek csökkentése érdekében a gesztor – amennyiben adott lesz a lehetőség-

pályázatot kíván benyújtani a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány jogutódjához. 

Amennyiben e célra forrásokhoz jutunk, úgy a fogászati eszközöket forgalmazó vállalkozás és 

a finanszírozó pénzintézet lehetőséget biztosít arra, hogy ennek megfelelően csökkenthessük 

és átütemezhessük a lízingdíjakat. 

 

A közös fenntartásban részt vevő önkormányzatok között 1995-ben jött létre megállapodás. 

1998. elején lépett hatályba az önkormányzatok társulásos kapcsolatait szabályozó 1997. évi 

CXXXV. törvény (Ttv.). Ennek hatálybalépését követően a már meglévő társulási 

megállapodások felülvizsgálata elmaradt, így most, amikor egyébként is indokolttá vált a 

megállapodás módosítása, hozzá kell igazítani a megállapodás szövegét a hatályos 

jogszabályi rendelkezésekhez az előterjesztés 2. számú melléklete szerint: 

 

Braun Zoltán polgármester, Györköny: A megvásárlásra kerülő fogorvosi szék és 

röntgengép kinek a tulajdonát fogja képezni? 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Az önkormányzatok tulajdonát fogja képezni. 

 

Braun Zoltán polgármester, Györköny: Konkrétan ki lesz a vevő?  

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, mint 

gesztor. 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Amennyiben Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata tulajdonát képezi - mivel közös finanszírozásról van szó-, javasolná, hogy 

külön megállapodás készüljön az elszámolás vonatkozásában. 

 

dr. Sátor Vera jegyző, Bikács, Nagydorog, Sárszentlőrinc: A 2. számú melléklet e) pontja 

az alábbiakat tartalmazza: „A megszüntetés vagy a megszűnés esetén a társulás hatálya alatt 

keletkezett vagyon Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi azzal, hogy 

a megszűnés, megszüntetés időpontját követően 30 napon belül a Felek kötelesek egymással 

elszámolni”. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő, Nagydorog: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 

képviselő-testülete 2011. február 28-án fogadta el a költségvetését, melyben elég szigorú 

megszorítások történtek. Ki tudja gazdálkodni az önkormányzat ezen finanszírozást az 

intézmények veszélyeztetése nélkül? 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A körzetek összevonásával, valamint az egy 

asszisztens alkalmazásával megtakarításra kerül sor, mely a 3. számú összehasonlító 

táblázatban a 2011. jelenleg, 2011. év körzetösszevonás és eszközbeszerzés után, valamint 

2012. év vonatkozásában kimutatásra került. 
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Természetesen a finanszírozás az önkormányzat költségvetési rendeleteibe a lízingszerződés 

lezárultáig beépítésre kerül.  

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Az elszámolás terén szó volt arról, hogy mi 

a teendő, ha megszűnik a társulás. Mi történik abban az esetben, ha csak egy község szeretne 

kilépni?  

 

dr. Sátor Vera jegyző (Bikács, Nagydorog, Sárszentlőrinc): Abban az esetben az egy 

községgel kell elszámolni. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Mint az előterjesztésben is olvashattuk, jelenleg kettő 

fogorvosi körzetet tart fenn a hét önkormányzat, melyek közül évek óta egyik betöltetlen. 

Ebből is kitűnik, hogy az ellátott esetszám nem indokolja a kettő körzetet, hiszen így is 

biztosított az ellátás. Továbbá az is tény, hogy a jelenlegi felszereltség mellett nem lehet 

minőségi munkát végezni. Támogatja mindkét határozat elfogadását. 

 

Braun Zoltán polgármester, Györköny: Amennyiben idén is lehet a létszámleépítések 

költségeire pályázni, meg kellene ragadni a lehetőséget. 

Polgármester Úr  által említett, a Duna-Mecsek Alapítvány jogutódja irányába történő önerőre 

vonatkozó pályázat benyújtásával egyetért és támogatja. 

 

dr. Sátor Vera jegyző, ( Bikács, Nagydorog, Sárszentlőrinc): A körzetösszevonáshoz 

április 1-ig szükség lesz az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 

rendeletek megalkotására vagy módosítására. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kíván-e valaki a napirendi ponttal kapcsolatban 

bejelentést tenni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri az érintett polgármestereket, hogy az írásban 

előterjesztett 1. számú határozati javaslatot szavaztassák meg a képviselő-testületükkel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 



 16 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Braun Zoltán polgármester, Györköny: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Györköny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

11/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Boda János polgármester, Kajdacs: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

12/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag,7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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19/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Horváth Imre polgármester, Pálfa: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  
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3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Lengyel Jánosné polgármester, Pusztahencse: Kérem az írásban előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Pusztahencse  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem az írásban előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi szék és röntgengép megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hét 

település (Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Pálfa és Pusztahencse) 

önkormányzata által közösen fenntartott fogorvosi szolgálat számára szükséges 

fogorvosi szék és röntgengép lízing konstrukcióban történő beszerzését, az 

előterjesztésben meghatározott feltételekkel.  

2. A lízing önkormányzatra eső, a lízingszerződés aláírásával egyidejűleg megfizetendő 

egyszeri díjának és hatósági költségeinek megfelelő, az előterjesztésben meghatározott 

összeget, továbbá a lízingszerződésben a tárgyévre meghatározott lízingdíjak 

önkormányzatra eső havi összegeit a Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatra eső, 

tárgyéven túlnyúló lízingdíjak havi összegeit a tárgyévet követő évek költségvetési 

rendeleteibe beépíti, a lízingszerződés lezárultáig. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződésnek az 

előterjesztésben foglalt feltételekkel történő aláírására. 

Határidő: azonnal, a tárgyévi költségvetési rendeletbe való beépítésre: 2011. április 30., a 

tárgyévet követő évek költségvetési rendeleteibe történő beépítésre: a jogszabályi 

határidőknek megfelelően 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri az érintett polgármestereket, hogy az írásban 

előterjesztett 2. számú határozati javaslatot szavaztassák meg a képviselő-testületükkel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett javaslat elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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18/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

2. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Braun Zoltán polgármester, Györköny: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Györköny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

3. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

4. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 
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Boda János polgármester, Kajdacs: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

5. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

6. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

7. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

8. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 
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Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Horváth Imre polgármester, Pálfa: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

9. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

10. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Lengyel Jánosné polgármester, Pusztahencse: Kérem az írásban előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Pusztahencse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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11/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

11. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

12. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

Demény Károly polgármester, Sárszentlőrinc: Kérem az írásban előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2011. (III. 16.) önkormányzati határozat 

a fogorvosi körzetek összevonása, továbbá a fogorvosi szolgálat közös fenntartására 

megkötött feladatellátási megállapodás módosítása tárgyában  

13. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. 

június 1. napjától – a körzethez tartozó önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 

esetén - a jelenleg működő fogorvosi körzeteket össze kívánja vonni. Felkéri a polgármestert 

az ehhez szükséges rendelettervezet előterjesztésére, továbbá a szükséges adminisztratív 

teendők lebonyolítására. 

14. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 

közös fenntartására Bikács Község Önkormányzata, Györköny Község Önkormányzata, 

Kajdacs Község Önkormányzata, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata, Pálfa Község 

Önkormányzata, Pusztahencse Község Önkormányzata, valamint Sárszentlőrinc Község 

Önkormányzata által megkötött feladatellátási megállapodás 1. számú módosítását az 

előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 
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Határidő: 2011. június 1., a rendelet-tervezet előterjesztésére: 2011. március 31. 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén, Veres Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere 

megköszöni a részvételt a jelenlévőknek, majd a képviselő-testületek együttes ülését 

18.15 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Bikács Község Önkormányzata: 

 

 

Varga János 

polgármester 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata: 

 

 

Veres Imre 

polgármester 

 

dr. Sátor Vera 

jegyző 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata: 

 

 

                         Demény Károly 

                           polgármester 

 

 

Kajdacs Község Önkormányzata: 
 

 

                       Boda János 

                       polgármester 

 

 

 

                   dr. Baranyai Eszter 

                            körjegyző 

 

  

Pálfa Község Önkormányzata: 

 

 

                    Horváth Imre 

                      polgármester                                                                                                                                               

  

                   dr. Orova Dániel 

jegyző 
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Györköny Község Önkormányzata: 

 

 

                     Braun Zoltán                                           

                    polgármester 

 

 

 

Pusztahencse Község Önkormányzata: 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Erdei Tamás 

                                   körjegyző 

  

Lengyel Jánosné 

polgármester 

 

 

 

Gerzsei Ferencné 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Weil Ádámné 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


