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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
20/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22én 15:30 órakor kezdődött ülésén.
A testületi ülés helye: Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Kraller József, Farkas
Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők.
Igazoltan távol: Sütő Mária Márta alpolgármester.
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Sütő Mária Márta alpolgármester asszony jelezte
távollétét. Az előzményekről tud, mivel jelen volt a kunágotai megbeszélésen. Ismertetném a
napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Javasolt napirendi pontok:
I.

Napirendek:

1. Az orvosi ügyelet további ellátása
Előadó: Dr. Nagy Béla György polgármester
II.

Bejelentések:

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a javasolt
módosításokkal elfogadta a napirendi pontokat.
1. Az orvosi ügyelet további ellátása
Dr. Nagy Béla György polgármester: A képviselő-testület tagjai korábban kézhez kapták az
előterjesztést, melyen két határozati javaslat van. Szó szerint javasoljuk mindkettőt
elfogadásra. A szociális bizottság megtárgyalta.
Farkas Gyula a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat.
Dusik János képviselő: Akkor a 40 Ft/lakos/hó összeggel veszi át a cég az üzemeltetést?
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Igen. Ameddig a Sani-Med Kft. ellátja, és a Dr.
Szakáll és Társa Bt. is ezzel a finanszírozással veszi át. Tehát többlet költségvetési forrást
nem igényel. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt,
polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
184/2014.(XII.22.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az orvosi
ügyeleti ellátást biztosító Sani-Med-Trans Kft. az ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó,
2015. január 31-ével történő rendkívüli felmondását, mely szerint a feladatot ezen időpontot
követően gazdasági helyzete miatt nem tudja ellátni. A képviselő-testület tudomásul veszi a
rendkívüli felmondást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
185/2014.(XII.22.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy lakosai
orvosi ügyeleti ellátása folyamatos és szakszerű legyen, az ügyeleti együttműködésben
résztvevő önkormányzatokkal egyetértésben az orvosi ügyeleti szolgáltató kiválasztására
indítandó eljárás eredményes befejezéséig, konkrétan: 2015. február elsejétől 2015. március
31-ig a dr. Szakál és Társa Bt.-vel feladat-ellátási szerződést köt (5600. Békéscsaba, Görbe u.
20/2; Adószáma: 22297622-1-04) a Sani-Med-Trans Kft-vel 2006-ban megkötött szerződés
tartalmával és kondícióival, melynek aláírására meghatalmazza polgármesterét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 15:45
órakor lezárta.
Kmf.
Dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző
Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

