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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
6/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 2-án
09:45 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.
A testületi ülés helye: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király
Gyöngyi, Kraller József, Farkas Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők.
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi
ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Javasolt napirendi pontok:
1. Orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos döntések meghozatala
2. „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programhoz való csatlakozás
3. Bejelentések
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a javasolt
módosításokkal elfogadta a napirendi pontokat.
1. Orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos döntések meghozatala
Dr. Nagy Béla György polgármester: Elsőként meghallgattuk a Szociális és Oktatási
Bizottság elnökének a tájékoztatását, az elnök úr ismertette a bizottság által meghozott
határozatait. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke adott egy átfogó tájékoztatást a
napirenddel kapcsolatban, és ismertette a pénzügyi bizottság határozatait. Ez alapján kérem,
szíveskedjenek döntést hozni, a bizottságok által elfogadott határozati javaslatokkal
kapcsolatban.
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Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés hozzászólás nem volt, polgármester az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.
A képviselő-testület igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
51/2015.(III.2.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyeleti
feladatot 2015. április 1. napjától 2015. december 31-ig társulási formában, a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulás által kívánja ellátni.
Vállalja, hogy az orvosi ügyeletnek az egészségpénztári finanszírozás által nem fedezett
működési kiadásait lakosságszám arányosan, 54.22,-Ft lakosonkénti, összesen 201.753,-Ft/hó
összegben kiegészítő tagdíj formájában megtéríti a Társulásnak.
Vállalja továbbá, hogy a feladatellátás minimális tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges
eszközök és gépjármű beszerzésének költségeihez a hozzájárulását lakosságszám arányosan,
931 669,- Ft összegű egyszeri támogatás formájában biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulását
értesítse, és a döntésből eredő intézkedéseket megtegye és a feladatellátási szerződést
megkösse.
Határidő: 2015. március 5.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
52/2015.(III.2.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását – a jelen
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal történő hatályban maradása mellett –
az alábbi V/A A Társulás vállalt feladatai fejezet Központi orvosi ügyelet címmel egészíti
ki:
„Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi Központi Ügyelet létrehozása
Kunágota központtal, azon társulási tagok részvételével, akik a Társulással erre külön
feladatellátási megállapodást kötnek.
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Formája:
A Társulás a feladatot saját maga szervezi és működteti az Országos Mentőszolgálattal
együttműködve oly módon, hogy közreműködői szerződéseket köt és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól a lakosságszám arányos támogatást lehívja.”
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
53/2015.(III.2.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az ügyeleti
ellátást hosszú távon a Dél-Békési Kistérségbe tartozó összes település részvételével
létrehozott nonprofit cég által történő ellátásával képzeli el. A jövőbeni ellátás során a
Képviselő-testület azt kéri, hogy Medgyesegyháza településen üzemeljen elsősegélynyújtó
hely.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A háziorvossal kapcsolatban tudnále bővebb tájékoztatást adni?
dr. Nagy Béla György polgármester: Egyetlen orvos érdeklődő volt, aki írásban be is
jelentette, hogy ellátná a helyettesítési feladatokat, valamint ha aktuális lesz, a praxist igényelni
fogja. Jelenleg a kórház vezetőivel folynak tárgyalások, hogy a doktor urat fizetés nélküli
szabadságra engedjék.

2. „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programhoz való
csatlakozás
dr. Nagy Béla György polgármester: A testületi ülés megelőző bizottsági üléseken
részletesen tárgyaltuk a programot. A szociális bizottság döntést nem hozott, a pénzügyi
bizottság azt javasolta, hogy írjam alá az előzetes nyilatkozatot, hogy 2 brigáddal vegyünk
részt a programban.
Nagy Attila képviselő: Én a brigádok számával nem értek egyet.
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dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés
hozzászólás nem volt, polgármester az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsájtja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
54/2015.(III.2.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot
programhoz az előterjesztés mellékletében szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja azzal,
hogy a programba 2 db 11 fős brigáddal kíván csatlakozni.
A képviselő-testület a végleges döntését 2015. március 15-ig hozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
3. Bejelentések
dr. Nagy Béla György polgármester: Csütörtökön délelőtt, illetve délután az ivóvíz- és
szennyvízberuházással kapcsolatban lesz kooperációs megbeszélés.
Kraller József tag: szeretném kérdezni, hogy a műszaki ellenőr jelen lesz-e?
Liker János aljegyző: Igen. A kivitelező,
projektmenedzsment, minden érintett jelen lesz.

műszaki

ellenőr,

közbeszerző,

Kraller József tag: A legtöbb lakossági jelzés erre irányul, hogy azok a technológiai
utasítások, melyek a tervdokumentációkban benne vannak, nincsenek betartva, nem ellenőrzi
senki.
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 09:50
órakor lezárta.
Kmf.
dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

