Iktató szám: 2-2/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. FEBRUÁR 22-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
2. Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás

HATÁROZAT
13/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

14/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

15/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat

Dr. Erdősy Margaréta háziorvossal kötött
feladat-ellátási
szerződés
közös
megegyezéssel történő megszüntetése

16/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés
módosítása

17/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozás
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-én 15,00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán alpolgármester
Runákné Gulácsi Krisztina
Trembeczky Károly képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kolozsvári Rozália képviselő.
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi
könyvelő, Bakacsi Orsolya pénzügyi előadó, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Bakacsi Orsolya pénzügyi előadó, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy a 4 fő
képviselő közül 3 fő megjelent, - Kolozsvári Rozália jelezte, hogy munkavégzés miatt nem
tud részt venni a tanácskozáson - az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Runákné Gulácsi Krisztinát és Trembeczky Károlyt javasolom megválasztani.
Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, hogy vállalják.
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesítője Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
13/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 22-én
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné Gulácsi
Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Locskai Zoltán alpolgármester: A napirenddel kapcsolatosan egyéb előterjesztésem nincs,
mint ami írásban kiment.
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Napirendi javaslat
1. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
2. Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Locskai Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
14/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 22.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

2.

Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás

1.sz. n a p i r e n d: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt szükség,
mert a január 30. napján elfogadott háziorvosi feladat-ellátási szerződést megküldtük az
ÁNTSZ felé, aki végzésben 8 napon belül hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot arra
vonatkozólag, hogy a folyamatos helyettesítéssel történő ellátásra kötött feladat-ellátási
szerződés címszó helyett, a jogszabály szerint a megállapodás címszóra történő javítása
szükséges. A megállapodás tartalmi elemeiben nem változik. Egyetlen kiegészítés történ még
a 6. pont kiegészül a 210.000,-Ft/hó összeggel. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Két határozati javaslatot kell elfogadni, mert az előző
ülésen elkerülte a figyelmünket az, hogy Dr. Erdősy Margaréta kérte közös megegyezéssel a
vele kötött háziorvosi szerződés megszüntetését február 1. napjától. Ennek elfogadásáról nem
született határozat. Alpolgármester úr által elmondottak alapján az 5/2017.(I.30.) számú
képviselő-testületi határozatot vissza kell vonni, és megállapodást el kell fogadni. Ezzel
egyidejűleg a Dr. Erdősy Margarétával kötött szerződés 2017. február 1. napjával hatályát
veszti, erről szól a 2. számú határozat.
Locskai Zoltán alpolgármester: Egyéb hozzászólás, kérdés van-e?
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Szeretném jelezni, hogy az előző testületi ülésen
elfogadott, a szerződésben meghatározott rendelési idő nincs összhangban a rendelőben
kihelyezett és a rendelő falán kívül kifüggesztett plakáton szereplő rendelési idővel. Egyben
szeretném kérni, hogy a kinti hirdetőtáblákba is legyen kitéve a jó rendelési időt, mert ez nem
történt meg.
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Locskai Zoltán alpolgármester: Eddig nem érkezett jelzés, itt a hivatalban a szerződésben
meghatározott rendelési idő került kifüggesztésre. Utána nézünk, és korrigálni fogjuk. Egyéb
kérdés, észrevétel? Nincs. Aki az 1. számú határozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Erdősy
Margaréta háziorvos kérelmére hozzájárul a háziorvosi szolgálat
ellátására vele kötött szerződés 2017. február 1. napjától közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
A határozatról értesül:
- Dr. Erdősy Margaréta háziorvos
- Locskai Zoltán alpolgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Irattár
Locskai Zoltán alpolgármester: Aki az 2. számú határozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2017. (I. 30.) számú
határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg a háziorvosi ellátásra vonatkozó
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a háziorvosi szolgálat
ellátására 2007. május 11. napján kötött, 2007. május 18. napjától határozatlan
időtartamra kötött szerződés 2017. február 1. napjával hatályát veszti.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az új Megállapodás
aláírására.
Felelős: alpolgármester,
Határidő: azonnal, értelem szerint
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A határozatról értesítést kap:
1. Locskai Zoltán alpolgármester
2. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának
4. Dr. Bittó Csaba háziorvos
5. Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos
2.sz. n a p i r e n d: Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő napirend az önkormányzat Az önkormányzati
ASP rendszerhez történő csatlakozás. A rendszer bevezetése egyfajta színvonal emelkedést,
adminisztráció csökkenést fog eredményezni. A rendszer megvalósítása csak pályázat útján
kivitelezhető. Erről szól az előterjesztés. A közös hivatal révén a székhelytelepülés
polgármesterét hatalmazza fel önkormányzatunk a támogatási jogok gyakorlásában. Kérdés,
hozzászólás van-e?
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2017. (II.22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a közös
hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítási jelű „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő: 2017. 03. 14.
Felelős: Farkas János polgármester
Locskai Zoltán alpolgármester: A rendkívüli ülésen nincsenek egyebek. A napirendeket
megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársának a
munkát, és a rendkívüli testületi ülést bezárom. (15.30 órakor)
k.m.f.t.
Locskai Zoltán
alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Runákné Gulácsi Krisztina
jkv. hitelesítő

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő
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