
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2023. január 26-i soron következő ülésére 

 
Tárgy: feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata 

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármester asszonyával és jegyző asszonyával 2022.01.16. napon 

egyeztettünk az érvényben lévő feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatáról. Az éves felülvizsgálatról a fennálló 

szerződések rendelkeznek. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Remeteszőlős Község Önkormányzata között az alábbi feladatok 

tekintetében van érvényben feladat-ellátási szerződés: 

 Egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos, gyermekorvos) 

 Laboratóriumi mintavétel (vérvétel helyben, heti két alkalommal) 

 Közművelődés és nyilvános könyvtár 

 Köztemető 

 Óvodai és bölcsődei ellátás 

 Közétkeztetés (általános iskola) 

 

Egészségügyi alapellátás 

A 2010. óta érvényben lévő szerződésben utoljára a 2020. évben történt pénzügyi módosítás. A 2020-2022- közötti 

időszakban 400.000 Ft összeg hozzájárulást fizettünk, mely alapvetően az orvosi rendelők fenntartását dotálja. A 

2022. évben 300 millió forint összegű fejlesztés történt a gyermekorvosi rendelőben. 

A 2023. évre javasolt támogatási összeg 450.000 Ft. 

 

Laboratóriumi mintavétel 

A 2013. év óta fennálló szerződés először heti 1 alkalommal biztosított mintavételi lehetőséget 3.500 Ft/hét összeggel. 

A szerződés felülvizsgálata 2020. évben történt meg, ahol lehetőség nyílt a heti 2 alkalommal történő mintavételre. 

Ennek költsége 385.000 Ft/év volt. 

A 2023. évben a hozzájárulás összege nem változik. 

 

Nyilvános könyvtár, közművelődés 

Az Öregiskola Közösségi Ház fenntartásához 650.000 Ft összeggel járulunk hozzá 2018. év óta változatlan összeggel. 

Az intézmény energetikai felújítása a 2022. évben megtörtént, 150 millió forint összegben. 

A 2023. évben a hozzájárulás összege nem változik. 

 

Köztemető 

A köztemető biztosítására vonatkozó megállapodás 2013. év óta van érvényben. A szerződés utolsó felülvizsgálata 

2017. évben történt meg, mely alapján évente 315.000 Ft összeget fizetünk a működéshez történő hozzájárulásként. A 

bérek és a működtetés költségeinek növekedése miatt a javasolt összeg a 2023. évre 350.000 Ft. 

 

Óvodai és bölcsődei feladatok 

A feladatellátásokra vonatkozó megállapodás 2022. év óta van érvényben. Az óvodai ellátás hozzájárulási összege 

25.000 Ft/hó/fő, a bölcsődei ellátás hozzájárulási összege pedig 20.000 Ft/hó/fő. 

 

A fentiek alapján látható, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Remeteszőlős Község Önkormányzata 

közötti feladatellátási szerződések költsége 85.000 Ft/év összeggel növekszik. A növekmény jelképes mértékű, 

figyelembe véve a jelenlegi helyzetben tapasztalt áremelkedések mértékét. 

 

Határozat javaslat: 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzata és Remeteszőlős Község Önkormányzata között fennálló feladat-ellátási szerződések 

felülvizsgálatáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződések módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

Remeteszőlős, 2023. január 20. 

  

        Szathmáry Gergely 

              polgármester 


