
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 25-én 1700 órai 
kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Jelen vannak:

Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Fejes Ákos képviselő
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő
Leitner Pál körjegyző

A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők:

1. Díszpolgári cím adományozása
2. Fogorvosi szolgálat helyettesítésére megállapodás

Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

 A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület adományozzon posztumusz díszpolgári címet 
volt evangélikus lelkésznek, aki 36 évig látta el szolgálatát a községben.

 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot.

 A testület 7 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

56/2012. (VII. 25.) sz. képviselőtestületi határozat – Bakonytamási
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Mohácsy  László 
evangélikus lelkész úr részére hálából és tiszteletből posztumusz díszpolgári címet 
adományoz tekintettel arra, hogy 1934 és 1969 között, 35 éven át hűséggel szolgált 
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül községünkben.

2012.07.25. 3/1. oldal



Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2. napirendi pont

 A körjegyző elmondja, hogy a fogorvosi körzetben változás történt, a fogorvos távozott, mint 
állandó szolgáltató, így szükségessé vált a helyettesítéssel való ellátásról határozni, illetőleg új 
megállapodást kötni a társult községek között. Ismerteti a határozati és megállapodási javaslatot.

 A testület a javaslatokkal egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel azok elfogadását.

5  7  /2012. (VII. 25.) sz. képviselőtestületi határozat – Bakonytamási  
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületet  a  Pápateszér 
gesztorságával  működő  –  Pápateszér,  Bakonytamási,  Csót,  Bakonyszentiván, 
Bakonyság,  Lovászpatona,  Nagydém  és  Vanyola  községeket  magába  foglaló  – 
fogászati  körzet  helyettesítő  fogorvossal történő  ellátásával  kapcsolatos 
együttműködési megállapodást megtárgyalta és elfogadta.
A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről Pápateszér Község Önkormányzatát 
értesítse. 

 

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 1715 órakor az ülést bezárta

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSBAN, IDEIGLENESEN NEM 

VÁLLALKOZÓ FOGORVOSSAL TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL

 Pápateszér Község Önkormányzata (képviselő: Szalczer György polgármester), Bakonytamási Község Önkormányzata 
(képviselő: Németh Károly polgármester), Bakonyszentiván Község Önkormányzata (képviselő: Ledó Edit 
polgármester), Bakonyság Község Önkormányzata (képviselő: Kiss Lajos polgármester), Csót Község Önkormányzata 
(képviselő: Kékesi István polgármester), Lovászpatona Község Önkormányzata (képviselő: Pintér Imre polgármester), 
Vanyola Község Önkormányzata (képviselő: Varga Miklós polgármester), Nagydém Község Önkormányzata 
(képviselő: Marics Lajos polgármester)

A fogorvosi alapellátás önkormányzati társulásban történő biztosítására együttműködési megállapodást köt az alábbiak 
szerint: 

1. A társuló önkormányzatok a fogorvosi alapellátást (tekintettel arra, hogy a fogorvosi státusz tartósan 
betöltetlen maradt,  meghirdetése óta érdemi pályázat nem érkezett) helyettesítő fogorvossal biztosítják, 
társulási formában.  

2. A fogorvosi szolgálatot Pápateszér Község Önkormányzata mint gesztor önkormányzat saját intézményként 
működteti az érvényes társadalombiztosítási finanszírozási alapszerződés szerint, területi ellátási 
kötelezettséggel.  

3. A fogorvos a társuló önkormányzatok közigazgatási területén a gyermek és felnőtt lakosság együttes 
alapellátását biztosító fogorvosi szolgáltatást nyújt.  

4. A lakosság ellátása a következők szerint történik: a Pápateszér Markovics u. 17. szám alatti rendelő 
tekintetében: Pápateszér, Bakonytamási, Bakonyszentiván, Bakonyság, Csót községek gyermek és felnőtt 
lakossága heti 7,5 órás rendelési idővel; a Lovászpatona, Vörösmarty u. 4. szám fogorvosi rendelőkben: 
Lovászpatona, Vanyola, Nagydém községek gyermek és felnőtt lakossága részére heti 7,5 órás rendelési idővel 
biztosított az ellátás.  

5. A költségvetési évet követő zárszámadáskor a társult önkormányzatok képviselői közösen értékelik a fogorvosi 
szolgálat gazdálkodását. A takarékos gazdálkodás ellenére mutatkozó költségvetési hiányt a társult 
önkormányzatok lakosságszám arányosan térítik meg a fenntartó Pápateszér Község Önkormányzatának.  

6. A gesztor önkormányzat a fogorvosi álláshelyet folyamatosan hirdeti. Amennyiben megfelelő jelentkezővel a 
fogorvosi státusz betölthető, úgy a helyettesítés útján történő ellátás megszűnik, a továbbiakban a meghirdetett 
fogorvosi státuszt elnyerő fogorvos látja el a körzetet.  

7. Jelen megállapodás 2012. augusztus 1. napjától határozatlan időre szól, addig, amíg a terület ellátására 
ismételten vállalkozás keretében dolgozó fogorvos jelentkezik a meghirdetett körzetre. 
 A kilépési szándékot illetve a felmondást az év vége előtt legalább 3 hónappal be kell jelenteni, amely 
következő év január 1. napjával lép hatályba. 

 

Pápateszér, 2012. július 31.   

Szalczer György                  Németh Károly                   Ledó Edit

Kiss Lajos                                            Kékesi István                                      Pintér Imre

Varga Miklós                                      Marics Lajos 
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