EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Központi orvosi ügyelet működtetéséről
2. Edelényi
Kistérség
Többcélú
módosításának jóváhagyásáról

Társulás

Társulási

Megállapodás

3. Házi gyermekorvosi körzetek összevonásáról
4. A 2010/10193 azonosító számú vis maior pályázat keretében fel nem
használt helyreállítási támogatásról való lemondás
Zárt ülés:
1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések
felülvizsgálatáról

E d e l é n y, 2012. december 20.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december
20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Magyar
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika
alpolgármester, Sztankóné
Sándor Ibolya képviselők, Vattay Béla alpolgármester, Virág
Tamás képviselő.

Igazoltan távol:

Baricska Jánosné, Korbély Györgyi Katalin,
Lázár István képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály,
Okmányiroda vezetője
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 8
fő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülésre felvenni a 299./
sorszámú előterjesztést.
Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat,
indítvány nem volt.
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását a
módosítással együtt.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 8 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
279/2012.(XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Központi orvosi ügyelet működtetéséről
Előadó: polgármester
2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
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3./ Házi gyermekorvosi körzetek összevonásáról
Előadó: polgármester
4./ A 2010/10193 azonosító számú vis maior pályázat keretében
fel nem használt helyreállítási támogatásról való lemondás
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási
szerződések felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Központi orvosi ügyelet működtetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 295./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
280/2012.(XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Központi orvosi ügyelet működtetéséről
Edelényi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
központi orvosi ügyelet működtetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy a hétközi, illetve hétvégi orvosi rendszer
összehangolását, közös működtetését Edelény központtal az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása
III.2.1.1. pontjában rögzítettek szerint továbbra is társulási formában
működteti tovább 2013. január 1-jétől a Társulási megállapodás
vonatkozó részének változatlanul hagyása mellett.
2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja Edelény
városra vonatkozóan a feladat ellátásának finanszírozását
lakosságszám alapján a 2012. évi működési kiadások szerint,
melynek várható összege: 10.507 fő x 513.- Ft = 5 390 091 Ft/év.
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3./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2./
pont szerinti hozzájárulás összegét 12 havi bontásban minden
hónap 5. napjáig előre átutalja a Többcélú Társulás részére,
melyhez kapcsolódóan azonnali beszedési megbízásra ad
felhatalmazást a Társulás részére.
4./ Amennyiben az Edelény központtal szervezett központi orvosi
ügylethez tartozó 16 település Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalta a jelen határozatban foglalt kötelezettségeket, a
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanács elnöke intézkedjen közbeszerzési eljárás
előkészítése és elindítása tárgyában az orvosi ügyeletek
működtetéséhez kapcsolódóan.
5./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a jelenlegi szolgáltatók
képviselőivel, és az érintett települések polgármestereivel az orvosi
ügyeletek további működtetéséről.
6./ Amennyiben az Edelény központtal szervezett központi orvosi
ügylethez tartozó 16 település Önkormányzatának Képviselőtestülete közül valamelyik testület nem vállalja a pénzügyi
hozzájárulás megfizetését, vagy az inkasszós felhatalmazást nem
adja ki, a Képviselő-testület a napirend ismételt megtárgyalását
rendeli el.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Társulás

Társulási

Megállapodás

módosításának

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 296./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester megjegyzi, hogy a módosítással alapvetően a pedagógiai szakszolgálat
további működéséről döntenek.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
281/2012.(XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Társulási Tanács által 46/2012.(XII.13.)
határozattal elfogadott Edelényi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési
Önkormányzatainak
Képviselő-testületei
által
2004. szeptember 23. napján megkötött és jóváhagyott
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodás módosítását a határozat mellékleteként
j ó v á h a g y j a.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Melléklet a 281/2012.(XII.20.) határozathoz
EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Edelényi Kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a 2004. május 26.
napján megkötött és jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:
1.
A Megállapodás III. Fejezet 2.1.7. pontja
tevékenységről hatályon kívül helyezésre kerül.

a

Pedagógiai

Szakszolgálati

2.
A megállapodás azon része, amely a belső ellenőrzési feladatokról rendelkezik:
Értékelési,
ellenőrzési
rendszerek
működtetése,
belső
ellenőrzés
összehangolása, közös szervezése, működtetése, közös foglalkoztatás (2. sz.
mellékelt szerint) hatályon kívül helyezésre kerül.
3.
A Megállapodás 2. sz. melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.

Edelény, 2012. december 20.
Szaniszló János
elnök
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Záradék:
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 46/2012.(XII.13.) számú
határozatával az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását elfogadta.
Edelény, 2012. december 20.
Vártás József
jegyző

3./ Napirendi pont tárgya:
Házi gyermekorvosi körzetek összevonásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 297./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ezzel a döntéssel
tulajdonképpen elindítanak egy olyan folyamatot, amely a jövőre nézve megnyugtató
megoldást fog hozni a gyermekorvosi ellátás területén a városban.
A jelenlegi három gyermekorvosi körzetet két körzetté alakítják és szinte biztosra
vehető, hogy az üres II-es körzet március 1-jével betöltésre kerül egy tapasztalt
gyermekgyógyásszal, aki ígéretett tett arra, hogy idejön dolgozni. Úgy látja, hogy ez a
jelenlegi egészségügyi ellátás tekintetében egy hatalmas eredmény lesz Edelény
tekintetében.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
282/2012.(XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Házi gyermekorvosi körzetek összevonásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a házi gyermekorvosi körzetek összevonásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
március 1. napjától elrendeli a három házi gyermekorvosi
körzetnek az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolt kimutatás
utcánkénti és településenkénti felosztása szerinti kettő házi
gyermekorvosi körzetbe történő összevonását.
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2. Képviselő-testület elrendeli az Edelény Város területén működő
egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól
szóló
13/2002.
(VI.24.)
önkormányzati
rendelete
2.
mellékletének a határozat 1. pontja szerint történő
módosításának előkészítését. Képviselő-testület a rendelet
módosítását 2013. évi első ülésén tárgyalja, elrendeli az
előterjesztés elkészítését.
3. Képviselő-testület elrendeli a III. házi gyermekorvosi körzet
helyettesítésére Dr. Nagy Franciskával kötött szerződés 2013.
február 28. napjával történő megszüntetését.
4. Képviselő-testület elrendeli az I. házi gyermekorvosi körzet
helyettesítésére RAHIMI MED Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel
kötött szerződés 2013. február 28. napjával történő
megszüntetését.
5. Képviselő-testület a házi gyermekorvosi körzetek átszervezése
miatt létszámcsökkentést hajt végre, ezért 2013. március 1.
napjával elrendeli 1 fő egészségügyi asszisztens munkakör
megszüntetését.
Képviselő-testület
a
létszámleépítéssel
kapcsolatos konkrét döntés meghozataláról szóló előterjesztést
2013. évi első ülésén tárgyalja, elrendeli az előterjesztés
elkészítését.
6. Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti, I. számú házi
gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására szóló feladatellátási előszerződést jóváhagyja.
7. Képviselő-testület felhatalmazza „ÁGNÁCSKA Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság”-ot (3711 Szirmabesenyő, Deák
Ferenc utca 16. 14922817-1-05), hogy Edelény Város
Önkormányzat tulajdonában lévő Edelény, István király útja 65.
szám alatti ingatlant telephelyként bejegyeztesse.
8. Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
az
előszerződés aláírására, valamint arra, hogy az előszerződést
kiegészítse a feladatot ellátó orvos személyes adataival, illetve a
nem érdemi módosításokat az előszerződés szövegében annak
aláírását megelőzően elvégezze.
Határidő:

azonnal, 1. és 6. pont
2012.12.31. 8. pont
2013. évi első képviselő-testületi ülés 2. és 5. pont
2013.01.31. 7. pont
2013.02.28. 3. és 4. pont
Felelős: polgármester
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Melléklet a 282/2012. (XII.20.) határozathoz
ELŐSZERZŐDÉS
házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására
amely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó,
másrészről
Dr.
Elek
Edit
(születési
hely,
idő:
……………………………………………………………, anyja neve: ………………………………..,
……………………………………… szám alatti lakos. Megbízott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Dr. Elek Edit vállalja az I. számú házi gyermekorvosi körzetben a területi ellátási
kötelezettséget, az önkormányzat pedig a jogszabályban foglalt feltételek
teljesülése esetén vállalkozásba adja az I. számú házi gyermekorvosi körzet
ellátását.
2. A végleges feladat-ellátási szerződés időtartama várhatóan 2013. március 1.
napjától határozatlan időre, de legalább öt évre szól.
3. A házi gyermekorvosi tevékenység teljesítésének helye: Edelény, István király
útja 65. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő.
4. A rendelés idejét a végleges szerződés tartalmazza.
5. Dr. Elek Edit köteles az I. számú háziorvosi körzetre működtetési engedélyt
kérni.
Ezt követően kerülhet sor a terület-ellátási kötelezettségi, illetve feladat-ellátási
szerződés megkötésére.
6. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik,
ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Edelény, …………………

Dr. Elek Edit
házi gyermekorvos

Molnár Oszkár
polgármester
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4./ Napirendi pont tárgya:
A 2010/10193 azonosítószámú vis maior pályázat keretében fel nem használt
helyreállítási támogatásról való lemondás
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 299./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy a 2010-es árvíz során volt egy vis maior
igényük, ami kb. 800 millió forint volt, amit végül nem fogadtak el és peres úton
szerették volna, hogy ebből legyen valami. Tájékoztatást szeretne kérni, hogy ez a
per hogyan áll.
Polgármester elmondja, hogy ez a per jelen pillanatban a Kúriánál van,
megfellebbezték az I. fokú döntést, várhatóan valamikor megszületik a Kúria döntése
ezzel kapcsolatban.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
283/2012.(XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A 2010/10193 azonosítószámú vis maior pályázat keretében fel
nem használt helyreállítási támogatásról való lemondás
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztést és a következő döntést hozta:
A 2010/10193 azonosítószámú vis maior pályázat keretében fel nem használt
45.232,- Ft-ról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond.
Tudomásul veszi, hogy Edelény Város Önkormányzatának visszafizetési
kötelezettsége nem keletkezik.
Határidő: 2012. december 23.
Felelős: polgármester, jegyző
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Polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására
kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület rendkívüli
zárt ülést tart.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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