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J e g y z ő k ö n y v 
 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 

 

Az ülés helye: Maróc Község Önkormányzata hivatalos helyisége 

                        8888 Maróc, Rákóczi u.4. 

 

Az ülés időpontja: 2020. március 30. 16 óra 00 perc 

 

Az ülés formája: rendes, nyilvános ülés 

 

Jelen vannak:  

Simonyai István  polgármester 

Kondákor Krisztina  alpolgármester 

Madarász Zsuzsanna  képviselő 

 

Igazoltan van távol: - 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző 

 

Hallgatóság: - 

 

 

I. NAPIREND ELŐTT 

 

Simonyai István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Felkérte a 

képviselőtestületet a háziorvosi helyettesítési szerződés új első napirendi pontként való 

felvételére. Ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontokat háziorvosi helyettesítési szerződéssel kiegészítve 

fogadják el. 

 

A képviselő-testület egyetértett a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, amelyet 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el: 

 

Napirend: 

 

1./ Feladatellátási szerződés háziorvosi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

2./ Maróc Község Önkormányzatának 2019-2024. évi Gazdasági Programja 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

3./ Közbeszerzési Terv a 2020. évre 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

4./ Inergon Kft. étkezési térítési díj emelése 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

5./ Egyebek 
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II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1./ Feladatellátási szerződés háziorvosi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

Simonyai István polgármester felkérte Dr. Resch Karolina jegyzőt, hogy ismertesse a 

háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos fejleményeket. 

 

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy mint az a képviselő-testület előtt is ismert Dr. 

Varga István bázakerettyei háziorvos nyugdíjazására való hivatkozással kérte a körzetet 

alkotó öt önkormányzatot, hogy fogadják el a feladatellátási szerződés 2020. május 1. 

napjával történő megszüntetését. A praxisjogról az öt önkormányzat javára írásban lemondott. 

Az öt önkormányzat képviselő-testülete a 2020. január 29. napján tartott rendes, nyilvános 

együttes ülésén a felmondást elfogadta. Bázakerettye polgármestere több háziorvossal is 

felvette a kapcsolatot, de a helyettesítést az új orvos, Dr. Frajna Imre 2020. július 1-i 

kezdéséig senki nem vállalta. Dr. Bussay Dorottya muraszemenyei háziorvos vállalta, hogy a 

törvényben meghatározott minimumfeltételek, vagyis heti 7,5 óra rendelési idő mellett 

vállalja a két hónapos helyettesítést. A Feladatellátási szerződés háziorvosi alapellátás 

helyettesítéssel történő ellátására elkészült, melyet kiosztok elolvasásra a Tisztelt 

képviselőknek. 

 

A szerződés-tervezet átolvasásra, javaslat-tételre kiosztásra került. 

 

Szerződéstervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Simonyai István polgármester feltette szavazásra az előterjesztés szerinti helyettesítési 

szerződés elfogadását. 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

23/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a háziorvosi alapellátás 

helyettesítéssel történő ellátásáról szóló feladatellátási szerződést. 

2) Felhatalmazza Simonyai István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Simonyai István polgármester 

 

 

2./ Maróc Község Önkormányzatának 2019-2024. évi Gazdasági Programja 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

Simonyai István polgármester felkérte Dr. Resch Karolina jegyzőt az előterjesztés 

jogszabályi hátterének ismertetésére. 

 

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hosszú távú 

fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek 

elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-
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testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági 

programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 

fogadja el. Maróc Község Önkormányzata alakuló ülését 2019. október 28. napján tartotta, 

így a Gazdasági Program elfogadására nyitva álló határidő 2020. április 28. 

 

Simonyai István polgármester felkéret Dr. Resch Karolina jegyzőt, hogy a Gazdasági 

Programot küldje meg a civil szervezetek vezetőinek véleményezésre. 

Simonyai István polgármester feltette szavazásra Maróc Község Önkormányzatának 2019-

2024. évi Gazdasági Programjának elfogadását. 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

24/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maróc Község 

Önkormányzatának 2019-2024. évi Gazdasági Programját az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2020. április 28. 

Felelős: Simonyai István polgármester, dr. Resch Karolina jegyző  

 

 

3./ Közbeszerzési Terv a 2020. évre 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 

31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzésekről. 

 

Simonyai István polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy jelenleg az 

önkormányzatnak nincs olyan nyert pályázata vagy megvalósítás alatt álló beruházása, amely 

elérné a közbeszerzési értékhatárt. Amennyiben ez változik, akkor elkészítjük az 

önkormányzat Közbeszerzési Tervét. 

 

Simonyai István polgármester feltette szavazásra a 2020. évi közbeszerzési tervről szóló 

előterjesztés elfogadását. 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

25/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

 Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt 

kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzat 2020. évben 

jelenleg nem folytat és nem tervezett közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt 

meghaladó beruházást, beszerzést. 

2) A képviselő-testület elfogadja a nemleges közbeszerzési tervet és egyben 

felhatalmazza Simonyai István polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, honlapon történő közzétételre, valamint amennyiben a terv 
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módosítása évközben szükségessé teszi, a képviselő-testület előzetes 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Simonyai István polgármester, dr. Resch Karolina jegyző  

 

 

4./ Inergon Kft. étkezési térítési díj emelése 

Előadó: Simonyai István polgármester 

 

Simonyai István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a legutóbbi ülésen 

kérteknek megfelelően Németh Gábor, az Inergon Kft. ügyvezetője megküldte a részletező 

kimutatást.   

 

A polgármester feltette szavazásra az Inergon Kft. étkezési térítési díj emeléséről szóló 

előterjesztés elfogadását. 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

26/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1) az Inergon Kft. által megküldött étkezési térítési díj emelési javaslatát a 2) pont 

szerinti díjakban elfogadja 2020. április 1. napjától. 

 

2) Térítési díjak 2020. április.1. napjától: 

  

 Megnevezés bruttó térítési díj 

Szociális ebéd 880,- 

Iskola tízórai 210,- 

Iskola ebéd 775,- 

Iskola uzsonna 210,- 

Óvoda teljes étkezés 770,- 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Simonyai István polgármester  

 

 

 

5./ Egyebek 

 

 VP 6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelési pályázat benyújtása 

 

Simonyai István polgármester elmondta, hogy ahogyan az a képviselők előtt is ismert 

lehetőség van egyedi szennyvízkezelési pályázat benyújtására. Maróc Községben is nagy 

szükség lenne a szennyvízkezelés kialakítására, így javasolta a pályázaton való indulást. 

 

A polgármester feltette szavazásra a pályázaton való indulásról szóló előterjesztés 

elfogadását. 
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Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

27/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázati 

felhívásra a település szennyvízkezelésének kialakítása érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Simonyai István polgármestert a pályázat 

benyújtására, és minden a pályázat benyújtásához szükséges intézkedés és 

jognyilatkozat megtételére, valamint a pályázat előkészítésével összefüggő 

dokumentumok, illetve sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2020. április 21. 

Felelős: Simonyai István polgármester  

 

 Tájékoztató pályázatról 

 

Simonyai István polgármester elmondta, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázaton az önkormányzat 

pályázatát elfogadták és beszerzésre került az új traktor. A traktor kifizetésre került, de erre 

még várunk pénzt, mert amit előfinanszíroztunk, azt adják meg. Solis 75 traktor 

homlokrakodóval, húzólappal, földkanállal, hótolólapáttal került beszerzésre bruttó 9,9 millió 

Ft értékben. 

 

A polgármester feltette szavazásra a pályázatról szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

28/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Simonyai István 

polgármesternek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében beszerzésre 

került traktorról és pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Simonyai István polgármester  

 

 Gazdasági épület felújítása 

 

Simonyai István polgármester elmondta, hogy gazdasági épület felújítása pályázat 

keretében valószínűleg lehetőség lesz felújítani az önkormányzat tulajdonában álló Maróc, 

Rákóczi F. u. 5. szám alatti épületet. Kérte a képviselő-testületet, hogy ezt támogassák. 

 

A polgármester feltette szavazásra a pályázaton való indulás elfogadását. 

 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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29/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Maróc Rákóczi F. u. 5. 

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítását.  A képviselő-testület felkéri és 

felhatalmazza Simonyai István polgármestert a megnyíló pályázat benyújtására, és 

minden a pályázat benyújtásához szükséges intézkedés és jognyilatkozat megtételére, 

valamint a pályázat előkészítésével összefüggő dokumentumok, illetve sikeres 

pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Simonyai István polgármester  

 

 

 Magyar Falu Pályázatban érkezett árajánlatokról való döntés 
 

Simonyai István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy három árajánlat 

érkezett be az Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című Magyar Falu Programban 

megnyert és meghirdetett pályázati kiírásra a Maróc 76/1., 21., 28. hrsz.-ú utak felújítása 

tárgyában. Ismertette az árajánlatokat. 

 

Árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Simonyai István polgármester javasolta a legkedvezőbb áru Fa-Trans 3000 Bt. árajánlatának 

elfogadását. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett, majd a polgármester feltette szavazásra az 

árajánlat elfogadását. 

 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

30/2020. (III.24.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fa-Trans 3000 

Fuvarozási és Kereskedelmi Bt. 8868 Murarátka, Kossuth u.7. (adószám: 27681826-2-

20, cégjegyzékszám: 20-06-033630 képviseli: Tarsoly Marianna) Maróc 76/1., 21., 

28..-ú utak felújítására tett bruttó 9.282.748.-Ft-os árajánlatot elfogadja. Felhatalmazza 

Simonyai István polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására és az ajánlattevők 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Simonyai István polgármester 

 

 Játszótér felülvizsgálata 

 

Simonyai István polgármester elmondta, hogy a maróci játszótér állapotát felül kell 

vizsgálni és elvégezni a szükséges felújítási munkálatokat, ahogyan a kőkeresztet is rendbe 

kell tenni. Felkérte a képviselőtestületet, hogy az ehhez szükséges munkálatok elvégzéséhez 

adjon felhatalmazást neki. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett, majd a polgármester feltette szavazásra az 

előterjesztést. 
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Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

31/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Simonyai István 

polgármestert, hogy a maróci játszótér és a kőkeresztet állapotát vizsgálja meg és 

végezze el a szükséges felújítási munkálatokat. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Simonyai István polgármester 

 

 

 Jegyzői tájékoztatás tudomásul vétele 
 

Dr. Resch Karolina jegyző elmondta, hogy mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is 

ismert 2020. március 11-én 15:00 órától a Kormány a 40/2020. (III.11.) számú 

kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Ezzel összefüggésben országosan rengeteg helyen szüntették be a személyes ügyfélfogadást. 

A fertőzésveszélyre való tekintettel a koronavírus elleni védekezés érdekében a 

polgármesterekkel egyeztetve elrendeltem a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban 

és a Csörnyeföldi Kirendeltségen 2020. március 16. napjától – további intézkedések 

meghozataláig – a személyes ügyfélfogadás szünetelését. A lakosság tájékoztatása minden 

településen megtörtént. Az ügyfélfogadást mindkét hivatalban elektronikus úton, illetve 

telefonon végezzük, illetve sürgős esetben, előre egyeztetett időpontban személyesen. A 

munkatársak is részben otthoni munkavégzésre álltak át, részben eltérő időpontban 

dolgoznak. 

A polgármester feltette szavazásra az előterjesztést. 

 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

32/2020. (III.30.) képviselő-testületi határozat 

Maróc a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal személyes ügyfélfogadás 

szüneteléséről szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Simonyai István polgármester  

 

 Hidegkúti-ház megvásárlása, közmunkaprogram eszközbeszerzés 

 

Simonyai István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Maróc 105 hrsz 

alatti 8888 Maróc, Petőfi út 10. sz. ingatlanra benyújtott vásárlási pályázatunkat elfogadták, 

így megköthetjük az adásvételi szerződést. A Közmunkaprogramos konzorciumi partnerekkel 

új traktor beszerzését szeretnénk megvalósítani rézsűkaszával, bruttó 15 millió forint 

értékben. 
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SZERZŐDÉS-TERVEZET 

Feladatellátási szerződés háziorvosi alapellátás 

helyettesítéssel történő ellátására 

 
amely létrejött egyrészről Bázakerettye Község Önkormányzata (8887 Bázakerettye, Fő u. 4. 

képviseli: Csatlós Csilla polgármester) Kiscsehi Község Önkormányzata (8888 Petőfi u. 2. 

képviseli: Süle Béla polgármester) Lasztonya Község Önkormányzata (8887 Lasztonya, 

Kossuth u. 4. képviseli: Andrasekné Cser Mária polgármester) Lispeszentadorján Község 

Önkormányzata (8888 Lispeszentadorján, Jókai u. 4. képviseli: Árkus Béla polgármester) 

Maróc Község Önkormányzata (8888 Rákóczi u. 2. képviseli: Simonyai István 

polgármester), mint megbízók (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről a Bussay és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (8872 Muraszemenye Béke u. 

8.) képviseli Dr. Bussay Dorottya Ágnes (szül.: Bussay Dorottya Ágnes, Pécs 1986.04.18. an: 

Ratkovics Ágnes lakhely: 8873 Csörnyeföld, Hegyi út 2., működési nyilvántartási száma: 

73359) mint személyesen közreműködő háziorvos, háziorvosi szolgáltatást nyújtó, 

háziorvosimagángyakorlatot folytató orvos (továbbiakban: Háziorvos) között,  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4.) pont meghatározott kötelező alapfeladatra, az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak 

végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak 

szerinti háziorvosi feladatok ellátása érdekében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997.évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.03.) Korm. rendeletben 

foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint: 

1. A feladat-ellátási szerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 

Bázakerettye háziorvosi és iskolaorvosi praxis feladatellátására vonatkozó, az önálló 

orvositevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási 

szerződésmegkötése. A Háziorvos a területi ellátási kötelezettségét 2020. május 01. 

napjátólteljesíti. 

2. A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 2020. május 01. és 2020. június 30. 

közötti időtartamra szól a Bázakerettye háziorvosi és iskolaorvosi körzet feladatai 

ellátásáravonatkozóan. 

3. A feladatellátás részletes feltételei: 

3.1. A szerződés tárgya: a Bázakerettye háziorvosi körzetben a háziorvosi és 

iskolaorvosi alapellátás biztosítása. A körzet határait Bázakerettye Község 

Önkormányzata Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról 9/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete állapítja meg, így 

különösen a következőket: 

3.2. Bázakerettye Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi 

körzetet alkot. A körzet székhelye: 8887 Bázakerettye, Fő u. 20. 

3.3. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási 

szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Központi Háziorvosi 

Ügyelet, Letenye, Kárpáti u. 3. 

3.4. Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

melyet a 8887 Bázakerettye, Fő u. 20 és Fő u. 16. szám alatti orvosi és védőnői 



 

 

rendelőkben, illetve a Bázakerettyei Általános Iskolában, 8887 Bázakerettye, Sport 

u.1. alatt biztosítanak. 

3.5. Bázakerettye község Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között 

született megállapodás alapján, a bázakerettyei székhelyen a háziorvosi, 

védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátását és a fogorvosi feladatok ellátását 

Lasztonya, Lispeszentadorján, Kiscsehi és Maróc községek vonatkozásában. 

 

4. A szolgáltatás helye: 8887 Bázakerettye, Fő u. 20. 

5. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel Bázakerettye Község Önkormányzata 

jogosult és köteles szerződéskötésre (praxis finanszírozás). Az ezzel kapcsolatos 

intézkedések megtétele az Önkormányzat feladata. 

6. A Háziorvos kijelenti és igazolja, hogy a háziorvosi ellátásához szükséges és előírt 

szakmai, képesítési feltételekkel rendelkezik, a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi 

körzet működtetését vállalja.  

7. A Háziorvos vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá bejelentkezettek, 

valamint az általa elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak háziorvosi alapellátását a 

mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

8. A Bázakerettye háziorvosi körzetben történő háziorvosi ellátási feladatok elvégzéséért az 

5. pontban írt praxis finanszírozás teljes összegét az Önkormányzat a tárgyhót követő 

hónap 10. napjáig a Háziorvos által kiállított számla alapján a Bussay és Társa Bt. 

10200809-49770649 számú bankszámlájára átutalja.  A Háziorvos egyéb díjazásban nem 

részesül, saját maga köteles finanszírozni utazási költségeit, az asszisztens bérét és 

kiadásait. A jogszabályban meghatározott járulékok megfizetésére szintén a Háziorvos 

köteles. 

9.  Az Önkormányzat fenntartja a körzethatár módosítás jogát, de a körzethez tartozó 

ellátottak száma nem lehet kevesebb, mint a jogszabályban meghatározott minimális 

létszám. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. Az Önkormányzatot ért károkozás 

esetén (amennyiben a Háziorvos a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti) a 

Háziorvos kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 

10. A szakmai tevékenységével kapcsolatosan a Háziorvos által harmadik személynek 

okozottkárért a Háziorvos saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel 

kapcsolatosfelelősségét kizárja. 

11. A szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvos tevékenységét csak személyesen folytathatja, 

kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket. 

12. A tevékenységet végző Háziorvos kötelezi magát arra, hogy feladatai teljesítésének 

érdekében munkanapon a biztosítottak rendelkezésére áll. Köteles hetente legalább 7,5 

órát, illetve a rendelési napokon legalább 1,5 órát rendelni, ezen túlmenően rendelkezésre 

áll, illetve a fekvőbetegek, valamint a sürgősségi hívások ellátását végzi. 

13. A rendelés ideje: 

Hétfő: 08.00. – 9.30. (1,5) 

Kedd 12.30. - 15.30. (3 óra) 

Csütörtök12.30. - 15.30. (3 óra) 

14. A rendelési időt az Önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi. A rendelési idő 

módosítására a Háziorvos javaslatot tehet. 

15. A tevékenységet végző háziorvos köteles a munkáját az elvárható szakértelemmel és 

gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint a 

szolgáltatást igénybe vevők érdekeit szem előtt tartva végezni. 
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16. A Háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki megfelel a háziorvosi 

feladatkörre előírt személyi feltételeknek. A Háziorvos helyettesítését abban a rendelőben 

kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja. A helyettesítő háziorvos indokolt esetben abban 

a rendelőben is elláthatja a helyettesítést, ahol egyébként a tevékenységét végzi. Erről a 

járási hivatal hoz döntést. A Háziorvos helyettesítése a háziorvosi tevékenység ellátására 

jogosító működési engedélyben meghatározottak szerint történik. 

17. A Háziorvos a háziorvosok számára előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és köteles 

határidőre eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek. 

18. A Háziorvos mindaddig ügyeleti ellátásra nem kötelezhető, amíg érvényes működési 

engedéllyel rendelkező ügyeleti szolgáltatóval ügyeleti ellátásra szerződése van az 

Önkormányzatnak. 

19. A Háziorvos a határozott idő lejártát követő hónap 15. napjáig köteles beszámolót 

készíteni Bázakerettye Község Önkormányzata részére. 

Az Önkormányzat biztosítja a Bázakerettye felnőtt háziorvosi körzetműködéséhez 

szükséges háziorvosi rendelőt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt 

minimum alapfelszereltséggel, berendezéssel, illetve informatikai háttérrel együtt. A 

rendelő átadásakor a felszereltségről, berendezésről leltár készül. Az alapfelszereltség 

pótlásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 

20. A Háziorvos köteles a felszerelések, műszerek szakszerű, rendeltetésszerű használatáról 

gondoskodni. A nem megfelelő használatból eredő károk a háziorvost terhelik. 

21. A Háziorvos vállalja az előírásoknak megfelelő szakképzettségű szakdolgozó 

foglalkoztatását. A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó adatait a 

2. melléklet tartalmazza. 

22. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelő közüzemi költségeinek fizetéséről 

(villamosenergia, fűtés, vízdíj, vezetékes telefon, veszélyes hulladékszállítás, internet díj), 

a rendelő karbantartási munkáinak elvégzéséről, az informatikairendszer működéséről, az 

irodai felszerelések biztosításáról. 

23. A Háziorvos köteles az Önkormányzat felé jelezni a feladat-ellátáshoz szükséges 

eszközök, felszerelések pótlására vonatkozó igényét, illetve köteles bejelenteni a jelentős 

káreseményt, váratlan meghibásodásokat. 

24. Jelen szerződés közös megegyezéssel, felmondással, vagy azonnali hatályúfelmondással 

szüntethető meg. 

25. Mind az Önkormányzat, mind a Háziorvos jogosult a feladatellátási szerződéstírásban, 

indokolással ellátva 1 hónapos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő alatt a 

Háziorvos köteles változatlan tartalommal a folyamatos ellátást biztosítani. 

26. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármelyikük kezdeményezésére, 

közös megegyezéssel módosítható, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra. 

27. A szerződő felek szerződés megszűnéssel, módosítással kapcsolatos jognyilatkozatokat 

egymásnak kizárólag írásban tehetnek. 

28. Jelen szerződésből származó, esetleges vitás kérdéseket egymás között, elsősorban 

egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 

29. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi 

éstársadalombiztosítási jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V.tv. (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  

30. A feladat-ellátási szerződés 2020. május 01. napján lép életbe. 

31. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

32. A szerződés aláírása a következő képviselő-testületi határozatok alapján történt: 



 

 

Bázakerettye Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat, 

Lispeszentadorján Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat, 

Kiscsehi Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat, 

Maróc Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat, 

Lasztonya Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat. 

 

Bázakerettye 2020. március 30. 

MEGBÍZÓ részéről: 

 

……………………………………… 

Bázakerettye Község Önkormányzata 

képviseli: Csatlós Csilla polgármester 

 

 

……………………………………… 

Lispeszentadorján Község 

Önkormányzata 

képviseli: Árkus Béla polgármester 

 

 

……………………………………… 

Kiscsehi Község Önkormányzata 

képviseli: Süle Béla polgármester 

 

 

……………………………………… 

Maróc Község Önkormányzata 

képviseli: Simonyai István polgármester 

……………………………………… 

Lasztonya Község Önkormányzata 

képviseli: Andrasekné Cser Mária polgármester 

 

 

MEGBÍZOTT részéről 

………………………….. 

Bussay és Társa Bt. 

képviseli: Dr. Bussay Dorottya ügyvezető, háziorvos 

 

Ellenjegyzés  

 Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás 

Pénzügyi 

ellenjegyzés 

Pataki Nelli  

pénzügyi ügyintéző 
2020.03.30. ……………… 

Jogi ellenjegyzés 
Dr. Resch Karolina  

jegyző 
2020.03.30. ……………… 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzéke 

2. számú melléklet: A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozók 

megnevezése 
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3. számú melléklet: Megbízottat helyettesítő háziorvosok megnevezése 

 

 

1. számú melléklet 

Ellátási Körzetek 

Bázakerettye: a község teljes közigazgatási területe 

Kiscsehi:a község teljes közigazgatási területe 

Lasztonya:a község teljes közigazgatási területe 

Lispeszentadorján:a község teljes közigazgatási területe 

Maróc:a község teljes közigazgatási területe 

 

2. számú melléklet 

A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó megnevezése 

Boáné Varga Katalin 

születésinév,hely,idő:Varga Katalin, Nagykanizsa, 1992.10.23.  

anyja neve: Farkas  Ilona 

lakcím: 8872 Muraszemenye, Rákóczi út 31. 

Az egészségügyi dolgozó adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés 

módosítását. 

 

3. számú melléklet 

Megbízottat helyettesítő háziorvosok megnevezése 

Dr. Horváth Tibor 

születési hely, idő: 1985.03.28. 

anyja neve.:Harangfalvi Ágota 

lakcím:8756 Nagyrécse Kossuth u.64. 

pecsétszáma:72076 
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Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 30. napján tartandó,  

rendes, nyilvános ülésére 
 

Az előterjesztés tárgya: Maróc Község Önkormányzatának 2019-2024. évi 

Gazdasági Programja 

A napirend előterjesztője: Simonyai István polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 1. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

rendelkezik a gazdasági program megalkotásának szükségességéről az alábbiak szerint: 

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat 

felelős. 

A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól. 

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 

és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a 

helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

 

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 

ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 

vagy módosítani. 

 

 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2024. időszakra 

szóló gazdasági programját elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Simonyai István polgármester 

 

Maróc, 2020. március 23. 

        Simonyai István 

        polgármester 
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Elfogadva: 2020………………..  

a ……….………… képviselő-testületi határozattal 
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Bevezetés 
 

 
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a cik-

lusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, 

fejlődjön. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,  

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által megfogalma-

zott elképzelések, igények, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két 

irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes 

elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, 

járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott 

célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, vala-

mint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a 

szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van 

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a 

meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

 

Fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges 

ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy an-

nak ellenére, hogy jelenleg az Önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási 

gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak ak-

kor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevé-

telei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására 

elegendők.  
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1. Településtörténet 

 
A község első említése 1408-ból származik: Maroth, 1426-ban Moroch, 1435-ben 

Maróczlakus, 1786-ban Marócz elnevezéssel találkozunk. A név eredete bizonytalan, többféle 

magyarázat is ismeretes. Vannak, akik szerint a latin eredetű Mauritius személynév magyaro-

sítása, mások a szláv eredetű moravci (morvák), vagy a magyar Marót személynévből vezetik 

le. A magyar nyelvben nem ritka, hogy személynévből helységnév születik.  

1454-ben és 1458-ban Marócz Páka városához tartozott, Lendvától keletre. A terület gyakran 

cserélt gazdát, gyakran volt birtokperlekedés tárgya. Az itt élőknek természetesen ezen kívül 

még igen nagy megpróbáltatást jelentettek a törökök és a végváriak portyázásai is. 1657-ben 

éppen az utóbbiak rabolták ki a falut. Elnéptelenedése a fentieknek köszönhető. 1690-ben 

már, mint pusztát jelzik a falut.  

A török kiűzése után nagyon lassan települt be a falu. A kányaváriak béreltek itt földeket, de 

még a XVIII. Század közepén is pusztaként jelölték. 1769-es úrbárium a földesúr feltűnése 

nélkül 4/8-d telkesekből kilencet, és házas zsellérekből hetet, valamint Berta urak emberei 

közül hatot írt le. Az úrbárium előírása a jobbágy számára: egésztelek nagysága ekkor 22 hold 

szántó, 8 szekér rét (ennyi szénát adó terület), robot két marhával.  

1770-ben adózó 19 és két extraszerialista (nem helyben lakó gazda), összesen 37 lélek. Az 

állattenyésztés: 16 igás állatot, 9 marhát és 11 disznót tartottak. A leírás szerint a termőföldek 

nem jók, erősen agyagos és dombos. A lefutó csapadékvizek a területen nagy kárt tettek. 

Termett 32 pozsonyi mérő búza, 39 mérő rozs, 8 mérő zab, 9 mérő hajdina és 12 mérő kuko-

rica. A szőlő 47 kapásra 103 urna bort hozott. (egy kapásnyi az a földterület, amelyet egy em-

ber egy nap megkapál.)  

1777-ben jelentősen megnőtt e területen az irtásföldek nagysága: 9 irtásföld birtokos volt. 

1778-as püspöki összeírásból az derül ki, hogy Maróc Páka plébániájának fíliája volt, hívei-

nek száma ekkor 110. tanítója nincs, a pákai tanítónak fizettek. Érdekes, hogy feljegyezték a 

bába, Szabó Katalin nevét is. 

1785-ben 135 lakosa volt a falunak. 1794-ben 154, 1802-ben 172, 1828-ban 167, ebből 7 ne-

mes család 19 férfival.  

1828-ból származó összeírás szerint Maróczban 14 ház volt, amelyben 26 adózó lakik család-

jával.  

1925-ben a letenyei járáshoz tartozott, a körjegyzőség Szentadorjánban volt. A körorvos 

székhelye a 14 km-re levő Bánokszentgyörgy, iskolája nem volt, piacra Nagykanizsára jártak. 

Mindössze két iparos, egy cipész és egy kovács működött.  

1935-ben a gazdaságok száma: 166, művelt terület: 877 kh. Az 1 kh-nál kisebb (szántóföld 

nélkül): 48, 1-5 kh: 47, 5-10 kh: 14, 50-100 kh: 3. A megélhetést alig biztosító kisbirtokok 

túlsúlya a jellemző. Ekkor a lakosság száma: 407 fő, magyar anyanyelvűek és katolikus vallá-

súak. Lakóházainak száma: 68. Egy állami elemi népiskolája van. A letenyei járáshoz tarto-

zik.  

1945-ben Marócon földosztás nem történt, pedig a földigénylők száma: 56. Kiscsehi és Maróc 

községek földigénylő bizottságai ugyanarra a Rubido-Zichy birtokra készítettek felosztási 

tervezetet. Az igényét a területre Lispeszentadorján is bejelentette. Kiscsehi és Maróc 1945. 

június elején közösen tárgyaltak, s arra a megállapításra jutottak, hogy az igényeket kielégíte-

ni nem tudják. Megoldást csak az áttelepítésben látták, de erre nem akadt jelentkező.  

A hívek áldozatkészségéből 1948-ban épült fel a község temploma a Rózsafüzér Királynőjé-

nek tiszteletére. Ebben az évben államosították az iskolát, amelyben 8 osztály működött egy 

tanteremben, egy tanítóval. 1965-ben megszűnt a felső tagozat. Az 1960-as években megkez-

dett iskolakörzetesítés után az alsó tagozatosok Szentadorjánba, a felső tagozatosok Bázake-

rettyére járnak. Lispeszentadorjánba működik az óvoda.  
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1958-ban ÁFÉSZ bolt és italbolt nyílt, 1962-ben villamosították a falut. 1960-ban hozták létre 

a Dózsa szakszövetkezetet, termelőszövetkezet 1953 és 1956 között volt.1960-ban volt egy 

művelődési otthon és egy mozi 40 férőhellyel. A körzeti orvos Muraszemenyén rendelt. 

Szakorvosi ellátás, kórház és mentőállomás Nagykanizsán volt. A gyógyszertár Bázakerettyén 

található. A közlekedése elég nehézkes, vasútállomás 12 km-re Csömödér-Pákán, autóbusz-

megálló Lispeszentadorjánban volt. 1966. november 23. óta van kövezett útja. 
 

Közműellátás:  

 A vezetékes ivóvíz ellátás teljes egészében megvalósított.  

Egészségügyi ellátás:  

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében megha-

tározott kötelező és az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatairól Bázakerettye Köz-

ség Önkormányzata gondoskodik:  

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 a fogorvosi alapellátásról, 

 az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti el-

látásról, 

 a védőnői ellátásról, és 

 az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Az egészségügyi ellátásokat befogadó intézmény teljeskörűen akadálymentesített. Az épület-

ben betegbarát környezet került kialakításra. 

 

A Program küldetése, hogy minden területen elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak 

esélyegyenlőségét, megelőzze a hátrányos megkülönböztetést. A program végrehajtása az 

önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata.  

Az állampolgárok egyenrangúak, az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos 

érték. Minden egyes ember, szervezet, önkormányzat hosszú távú érdeke az esélyegyenlőség, 

hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a jó lakhatási körülményekre, 

munkavállalásra, a jó minőségű szolgáltatásokra, egészségügyi ellátásra – függetlenül attól, 

hogy idős vagy fiatal, nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal élő, milyen a származása, 

vagy anyagi helyzete. 

 

2. Maróc község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmé-

nyek 

 

Maróc község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja a  

·         a kormányzat gazdaságpolitikája, 

·         a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 

·         nemzeti és EU-s pályázati források, 

·         a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 
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·         az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 

·          a polgármesteri program, 

·         a képviselő-testület javaslatai, 

·         a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek az alábbiak-

ra kell koncentrálnia: 

– a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 

– a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére 

– helyi lakosság elvárásai, igényei. 

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 

állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

– a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, 

– az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére, 

– a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

 

 

2.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

             

       A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavéte-

le. 

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, 

a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az 

önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is. 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai: 

– területi operatív program, KEHOP, 

– az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás, 

– az idegenforgalom és falusi turizmus. 

 

A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának prioritása-

ként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és középvállalkozások támogatását 

jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e célokra költeni a kormány. Támogatást él-

veznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések is. 
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3. Maróc község gazdasági helyzete és a várható változások 
 

 

3.1. A vagyoni helyzet 

 

Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen - ezen belül nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból és üzleti 

(korábban: forgalomképes) vagyonból áll.  

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, buszváró, 

árok….. stb. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek 

jelenleg: Kultúrház, erdő….stb.  

Üzemeltetésre átadott vagyon az ivóvíz rendszer.   

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképte-

len, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya. 

 

 

3.2. A pénzügyi helyzet  

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, illetve a 

helyi adók, és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek szűkösen elegendőek a 

mindennapi működésre, ugyanakkor fejlesztésre költeni kizárólag a pályázati pénzek lehívá-

sából lehet. 

 

 

3.3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Tö-

rekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvá-

rásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. Ennek lépéseit az 

önkormányzatnak a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi adó rendeleteket 

felül kell vizsgálni.  

A Képviselő-testület ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel össz-

hangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a felada-

tokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb ösz-

szegű támogatást kapja.   

Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehe-

tőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az 

egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, 

valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási tervhez 

igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is növelje. 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzése-

ket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa 

meg.  

Ha hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe. Hitel fel-

vételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak tényleges, a hitel és 

a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, illetve vagyongyarapodása 
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lehet. (Az önkormányzat hitelképességének a vizsgálatának eredménye mindezt befolyásol-

hatja). 

 

 

3.4. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések 

 

Az Önkormányzatnak a következő beruházásai, fejlesztései vannak folyamatban: 

 

 Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó gépbeszerzés 

 Magyar Falu útfelújítás  

 TOP pályázat csapadékvíz- elvezető rendszer felújítása  

 Egyedi Szennyvíztisztító kisberendezés telepítése  

 

3.5. Hiteltörlesztés 

 

Az önkormányzatnak jelenleg nincs hitele. 

 

 

 

4. Fejlesztési koncepció 
 

4.1. Az önkormányzat által tervezett kötelezően ellátott feladatainak ismertetése 

 

A) Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok:  

– településrendezés és településfejlesztés, 

– településüzemeltetés 

– közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése 

– egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások 

– környezet-egészségügy 

– kulturális szolgáltatás 

– szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

– helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 

– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok 

– sport, ifjúsági ügyek 

– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 

– hulladékgazdálkodás 

– víziközmű-szolgáltatás 
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További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 

–       törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellá-

tását is előírhatja, 

–       törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszíro-

zást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, 

–       a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok 

ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását 

elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források 

képezhetik. 

B) Az önkormányzati intézmény- és feladatstruktúra: 

– Közigazgatás: közös önkormányzati hivatal székhelye Bázakerettye  

– Oktatás: napközi otthonos óvoda, általános iskola Bázakerettye 

– Egészségügy: az alapellátást Bázakerettye Község Önkormányzata működteti, egy házior-

vosi körzet, egy fogorvosi körzet, védőnői ellátás. 

– Szociális ellátás: A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés a Gondozási Központ által, 

Szociális Társulás alapján történik. A társulás székhelye Bucsuta.  A családsegítést és a gyer-

mekjóléti szolgáltatást a Bázakerettyei Önkormányzat biztosítja.   

– Kultúra: Könyvtár 

– Civil szervezetek 

 

4.2. Fejlesztési alapelvek 

a)    A természeti környezet megőrzése. 

b)   A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése. 

c)    A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése. 

d)   Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó költség- megtakarítást eredmé-

nyező fejlesztések elősegítése. 

e)    Meglévő intézménystruktúra, és annak kihasználtsága javítása. 

 

 

4.3. Fejlesztési elképzelések 

 

Maróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre a következő álta-

lános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazda-

sági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 
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A./ Infrastruktúra 

 

 Utak, járdák korszerűsítése 

 Közvilágítás bővítése, korszerűsítése 

 Külterületi utak rendbetétele  

 Szennyvízcsatorna kiépítése 

 

 

 

B./ Környezetvédelem 

 

 parlagfűirtás, általános gyommentesítés 

 Közterületeink virágosítása 

 

 

 

C./ Oktatás, művelődés 

 

 Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica pályázat)  

 Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése 

 Megyei Könyvtári ellátásban való részvétel megtartása 

 Maróci gyerekek részére támogatás (közlekedési támogatás, kirándulás támogatása)  

 

- 

D./ Szociális és egészségügyi ellátás 

 

 Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási szer-

ződés alapján)  

 Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek támoga-

tása) 

 Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 

 

E./ Közbiztonság 

 

 Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel  

 Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 

 

F./ Civil szervezetek 

    

 Közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások megyei könyvtár segítségé-

vel népszerűsítése  

 Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál 

 

 

4.4. Munkahelyteremtés 

 

 Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése 
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4.5. Településfejlesztési politika 

 

 Információs és köszöntő táblák kihelyezésének folytatása 

 Kutjaink rendbetétele  

 

 

4.6. Pénzügyi és adópolitika 

 

 Dologi kiadások csökkentése 

 Évente fejlesztési, beruházási tartalék képzése 

 Adónemek felülvizsgálata 

 Pályázatokhoz szükséges önerőalap biztosítása 

 Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása 

 

 

4.7. Közigazgatás 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a 

Közös Hivatal útján látja el, melynek Bázakerettye település a székhelye. 

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

a)   ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása 

b)   az elektronikus ügyintézés használatának népszerűsítése, 

c)   a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

d)   esélyegyenlőség biztosítása. 

 

4.8. Az épített és természeti környezet védelme 

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében 

a)      áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti 

értékeket, 

b)      a településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a 

gondozatlan ingatlanok rendbetételére, 

c)      fellép az illegális hulladéklerakók létesítése ellen, a civil szervezetek bevonása, valamint 

a hatósági jogkörök révén. 

  

4.9. Az ivóvíz – szennyvízcsatorna rendszer, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, köz-

világítás 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészséges ivóvízellátás biztosítása. 
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4.10. Köztemető fenntartása 

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartásával kapcsolatos 

feladatokat. Ennek érdekében: 

 Gondoskodni szükséges a temető rendben tartásáról, és a jogszabályi követelményeknek való 

megfeleléséről, új temetőtérkép felfektetéséről. 

 

4.11. A helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság  

– településtisztaság biztosítása 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban – pénzügyi lehetőségeinek 

függvényében, a lakosság bevonásával – a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, mely 

megfelel a település, a lakosság igényeinek. 

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartására, 

melynek érdekében: 

a)   Rendszeresen gondoskodni kell a közterületek gondozásáról, tisztán tartásáról, a zöldfelü-

letek gondozásáról. 

b)   Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, balesetveszélyes fák kivágásá-

ról és pótlásáról. 

c)   Kiemelten kell gondoskodni a középületeink környékének tisztántartásáról, a középületek 

állagának megóvásáról. Meg kell tenni a megfelelő jogi lépéseket a középületek állagát rom-

boló behatások ellen. 

d)   Gondoskodni kell az egységes utcakép kialakításáról. 

 

A köztisztaság és településtisztaság biztosítása érdekében az Önkormányzat: 

a)   Továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról 

b)   Ösztönzi a lakosságot a hulladékszállítási szolgáltatás kihasználására, valamint a szelektív 

hulladékgyűjtés érdekében együttműködik a szolgáltatóval. 

c)   A szolgáltató útján megszervezi a lomtalanítást, és a zöldhulladék elszállítását. 

d)   Évente szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, nevelési – oktatási 

intézmények bevonásával. 

e)   Biztosítja, hogy a közterületekre a hulladékgyűjtő edények megfelelő számban kihelye-

zésre, és a kihelyezett edények rendszeresen ürítésre kerüljenek. 

f)   Fellép az illegális hulladéklerakó helyek kialakulása ellen, ennek érdekében megteszi a 

jogszabályban előírt intézkedéseket. 

g)   Gondoskodik a helyi közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hóeltakarításról. 
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4.12. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása ér-

dekében: 

a)   Támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 

programok tartását kezdeményezni a rendőrségnél. 

b)   Felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körül-

ményekre. 

  

4.13. A köznevelés biztosítása 

Bázakerettye Község Önkormányzata – mint a köznevelési intézmények fenntartója, illetve 

működtetője – a köznevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében: 

a)      Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátásról. 

b)      Szorgalmazza az intézmények szorosabb és hatékonyabb együttműködését. 

c)      Az intézmény szakmai és tárgyi feltételeinek legalább szinten tartására törekszik. 

  

4.14. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról: 

Bázakerettye Község Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

ennek érdekében: 

a)   lehetőséget keres az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetőleg növelő fej-

lesztések megvalósítására, 

b)   fokozott figyelmet fordít a parlagfű elleni védekezésre, mind a saját tulajdonú ingatlanai, 

mind a magántulajdonban lévő ingatlanok tekintetében. 

 

4.15. A szociális ellátás – gyermekvédelmi feladatok 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, további fenntartását, mely biztonságot nyújt a település 

lakosságának, valamint kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását. 

Ennek érdekében az Önkormányzat 

a)   az új törvényi változásoknak megfelelően alakítja ki szociális támogatási rendszerét, és 

alkotja meg szociális rendeletét. 

b)   a továbbiakban is biztosítja a törvényben előírt kötelező ellátásokat, és anyagi lehetősége-

inek függvényében a nem kötelező, önként vállalt ellátásokat. 

    

4.16. Településüzemeltetési célok 

A Képviselő-testület célja, hogy a fenti  feladatokat a lehető legmagasabb színvonalon, azon-

ban a költségtakarékosság (gazdaságosság) – hatékonyság – eredményesség szempontjainak 

szem előtt tartásával biztosítsa. 
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A megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével változat-

lanul biztosítani kell azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. 

Egyes településüzemeltetési feladatok ellátásába indokolt bevonni a civil szervezeteket is. 

  

4.17. Egyéb célok 

Az Önkormányzat további célként tűzi ki: 

-  A lakossággal és a civil szervezetekkel való együttműködés kereteinek bővítését. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település 

számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosí-

téka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a 

település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 

  

Ezen „Gazdasági Program”-ot Maróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a 

……………… önkormányzati határozatával fogadta el. 

 

         Simonyai István   

             polgármester 

         



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 30. napján tartandó,  

rendes, nyilvános ülésére 
 

Az előterjesztés tárgya: Maróc Község Önkormányzatának 2020. évi 

közbeszerzési terve 

A napirend előterjesztője: Simonyai István polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 2. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglalt 

előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről: 

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

 (5) A közbeszerzési terv minimális adattartalmát e törvény felhatalmazása alapján alkotott 

jogszabály határozza meg. 

Figyelembe véve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 70. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, tehát a 2020. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a 

beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják. 

70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt - 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 

közbeszerzési értékhatár 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 



 

 

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 

 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt 

kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzat 2020. évben 

jelenleg nem folytat és nem tervezett közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt 

meghaladó beruházást, beszerzést. 

2) A képviselő-testület elfogadja a nemleges közbeszerzési tervet és egyben 

felhatalmazza Simonyai István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

honlapon történő közzétételre, valamint amennyiben a terv módosítása évközben 

szükségessé teszi, a képviselő-testület előzetes tájékoztatására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Simonyai István polgármester 

 

 

Maróc, 2020. február 28. 

 

        Simonyai István 

          polgármester 

   



Adószám: 13595111-2-20;   Cg: 20-09-067018;   Szlsz: 11600006-00000000-16207378  oldalszám: 1/1  
  

Maróc Község Polgármestere  

és Képviselő testülete 

Maróc Község Önkormányzata 

8888 Maróc Rákóczi út 2. 

 

Tárgy: nyersanyagnorma megállapítás 

 

Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester Úr,  

Tisztelt Képviselő testület! 

    

Mellékelten megküldjük a 2020. március 2.-tól érvényes nyersanyagnorma megállapítást az 

óvodai, diák- és szociális étkeztetésre vonatkozóan.    

  

    

  Nyersanyag normatíva  Rezsi költség  

  Nettó ár  
Forintban  

Bruttó ár  
Forintban  

Nettó ár  
Forintban  

Bruttó ár  
Forintban  

Óvoda 

háromszori 

étkezés  

377,95  480  228,34 290 

Iskola menza  302,5  384  307,87  391 

Iskola tízórai  85,04  108 80,31  102 

Iskola uzsonna  85,04  108 80,31 102 

Felnőtt szociális 

étkezés  
406,3  516 286,61  364 

  

  

Az árak Forintban értendők!  

  

  

Kelt: Bázakerettye, 2020. március 2. 

  

 

  Tisztelettel:  

  

  Németh Gábor  

  Ügyvezető  
E-mail: info@inergon.hu    |     Web: http://www.inergon.hu    |     Tel.: +36 93 348 050    |     Mobil: +36 30 347 0986  

INERGON KERESKEDELMI Kft.     
H-8887 Bázakerettye, Olaj u. 1.  














































































































