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9/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. június 10-én (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

 rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

1.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérségen
belüli Központi Orvosi Ügyelet ellátásával
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. június 10. napján  (pénteken)
du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Márton Erzsébet képvisel
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Bali József képvisel

Távolmaradását bejelentette: Forgó János képvisel

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet ,
Tóth Józsefné Adó- és Pü. irodavezet
Csányi László Adó- és Pü. irodavez.h.
Patainé Gémes Tímea Szociális irodavezet
Szabó Ferenc tagintézmény vezet

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 6 képvisel  jelen van, egy képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérségen
belüli Központi Orvosi Ügyelet ellátásával
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Egyebek

1.) Napired

Tárgy: El adó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Forgó Henrik polgármester
Megállapodása módosítása Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

35/2011. (VI. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta tárgyi napirendet és változtatás nélkül
elfogadta az abban írt módosítást, miszerint 2011. június 30. napjával megsz nik a központi orvosi ügyelet
Kistérségi Társulás általi feladat ellátása, ezért felhatalmazza a képvisel -testület Forgó Henrik
polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t a módosított Társulási Megállapodás képvisel -testület
névében való aláírására és az abból ered  szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkés bb 2011. június 30.
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: aláírást követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy a 241/2006. (VII. 20.) ÖKT
határozatával az Ötv. 8. § (4) bekezdésében írt kötelez  egészségügyi alapellátáson belüli központi
orvosi ügyelet ellátását átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására, amely feladat ellátása a
Társulási Megállapodásból szervezeti változás okán 2011. június 30. napjával megsz nik, melyet a
képvisel -testület a 35/2011. (VII. 10.) Ökt határozatával elfogadott. A képvisel -testület az Ötv. 9. §
(3) bekezdésében szabályozott jogával élve az átruházott hatáskört  saját hatáskörébe 2011. június 30.
napjával visszavonja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától a felek egymással való elszámolása
mellett.

2.) A képvisel -testület rögzíti továbbá, hogy a kötelez  egészségügyi alapellátáson belüli központi orvosi
ügyeleti feladat ellátásához (a m ködési engedélyhez és az azon alapuló központi finanszírozáshoz)
szükséges tárgyi berendezések, eszközök közös kistérségi vagyont képeznek, azok analitikus
nyilvántartása vezetése továbbra is a Kistérségi Társulás Munkaszervezetének feladata, a meglév
eszközök pótlása, a minimumfeltételeknek való megfelelés a feladatot végz  kötelezettsége.
Végrehajtás határideje: azonnal, de legkés bb 2011. június 30.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: követ  képvisel -testületi ülés

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra,
hogy az önkormányzat kötelez  feladata zavartalan ellátása biztosítása érdekében m ködjön együtt a
feladat átadása - átvételében érdekelt Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft
ügyvezet jével.
Végrehajtás határideje: azonnal, de legkés bb 2011. június 10.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: követ  képvisel -testületi ülés

4.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az
önkormányzat adott évi költségvetése kiadásainak terhére gondoskodjon a Kistérség Társulásától ezen
határozattal az önkormányzat saját hatáskörébe visszavont kötelez  egészségügyi alapellátáson belüli
központi orvosi ügyelet önkormányzati hatáskörben való gyakorlásából ered , a feladat ellátásához a
feladat ellátója számára a m ködés feltételeként szükséges – külön képvisel -testületi döntés szerinti
összeg  – kiegészít  támogatás pénzügyi fedezetének biztosításáról, a feladat átadás/átvételi szerz désben
foglaltak betartásával.
Végrehajtás határideje: költségvetés tervezésekor
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz ,

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje: az önkormányzat 2012. évi költségvetése beterjesztésekor

5.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t arra, hogy a
megváltozott feladat ellátás okán készítse el és terjessze bizottság és képvisel -testület elé a képvisel -
testület és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzata e határozat 1.) pontjából ered  módosítását.
Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár
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3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft Forgó Henrik polgármester
megbízása a Csongrádi Kistérségen belüli Központi Orvosi Kató Pálné jegyz
Ügyelet ellátásával

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem f zött az írásban kiadott el terjesztésben
foglaltakhoz. Kezdeményezte az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

37/2011. (VI. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérségen
belüli Központi Orvosi Ügyelet ellátásával

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete fenti tárgyban 11/2011. (II. 11.) Ökt szám alatt
kiadott határozata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az Ötv. 8. § (4) bekezdésében foglalt
egészségügyi alapellátási feladatokon belüli, az önkormányzat saját hatáskörbe vont ellátásával 2011.
július 01. napjától megbízza a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (Csongrád,
Gyöngyvirág u. 5.) ezen határozathoz csatolt feladatátadás- átvételi szerz désben foglalt feltételeknek
megfelel en azzal, hogy a feladatellátáshoz az OEP finanszírozás kiegészítéseként az önkormányzat
2011. évi költségvetése terhére 480.000,-Ft (azaz: négyszáz-nyolcvanezer forint) fedezetet biztosít a
feladatellátó részére.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat
mellékleteként csatolt feladat-ellátási szerz dést a képvisel -testület nevében aláírja, egyben felkéri
Kató Pálné jegyz t arra, hogy gondoskodjon a szerz désben foglaltak hatályosulásáról, a közadattárban
való megjelenítésér l.
Végrehajtás határideje: azonnal
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: következ  képvisel -testületi ülés

3.) A képvisel -testület a Csanyteleki I.-II. háziorvosi körzet ellátására kötött szerz dés módosítását
rendeli el és felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a két vállalkozó háziorvos és a feladatot
ellátóval tárgyalás folytatására és annak eredményét l függ en a központi orvosi ügyeleti feladatokban a
háziorvosok eddigi részvételének kötelez  jellege törlésére, az err l szóló szerz dés módosításának a
képvisel -testület nevében kézjegyével való ellátására.
Végrehajtás határideje: azonnal
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Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: következ  képvisel -testületi ülés

4.) Felkéri a képvisel -testület Kató Pálné jegyz t arra, hogy az önkormányzat honlapján és a helyi lapban
való közzététellel gondoskodjon a lakosság széles körének tájékoztatásáról e határozatban rögzített
változásokra vonatkozóan.
Végrehajtás határideje: azonnal, de legkés bb 2011. június 10.
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: következ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,00 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


