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12/2013.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2013. augusztus 23.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
Az ülés napirendje: 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
 elnök 

 
2.) Központi  orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 

feladatátadási/átvállalási szerződés módosítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Egyebek 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 23. napján megtartott rendkívüli 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I      
 
 8 Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről   E/NET/I 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 
          

62 Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön 
Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött feladatátadási/   5 
 Átvállalási szerződés módosítása 
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 23.-án (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Pető Sándor   képviselő 

Forgó János   képviselő 
Bali József   képviselő 
 

Távolmaradását bejelentette:  Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
      
      
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvvezető 

 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását bejelentette.  
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 
 elnök  
 

2.) Központi  orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
feladatátadási/átvállalási szerződés módosítása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Egyebek 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
 
Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszakban tett intézkedésekről, a fontosabb 
eseményekről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képviselő-
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a 
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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1.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
          
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé rendelet megalkotására. Javasolta a beterjesztett 
rendelet-tervezet, annak kapcsolódó előterjesztései elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből 
megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés és módosító javaslat nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban kiadott előterjesztéseket és 
megalkotta  az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről  szóló 8/2013. (VIII. 23.) 
önkormányzati rendeletét.  
 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Forgó Henrik polgármester 
 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött feladatátadási/átvállalási  Kató Pálné jegyző 
 Szerződés módosítása 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
62/2013. (VIII. 23.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött 
 feladatátadási/átvállalási szerződés módosítása 
 

Határozat  
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzat egészségügyi alapellátása 
feladatán belül a település lakossága számára központi orvosi ügyelet biztosítása érdekében a Dr. Szarka 
Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) korábban kötött 
szerződés módosítására irányuló 58/2013. (VI. 28.) Ökt határozatát akként módosítja, hogy  a központi 
orvosi ügyelet feladat ellátásához az OEP általi finanszírozás kiegészítéseként  2013. 09. 01. napjától a 
(település lakosságszáma alapján) havonta 55.000.-Ft/hó összegű (azaz: ötvenötezer forint) támogatást biztosít a 
feladatellátó részére az önkormányzat költségvetése kamatbevétele terhére. 

2.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-a az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a központi 
orvosi ügyelet biztosítását, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja az önkormányzat kötelező feladataként határoz meg, melynek 
végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen 
határozat mellékleteként csatolt (egységes szerkezetben kiadott) feladatátadási/átvállalási szerződés 
képviselő-testület nevében való aláírására.  

Végrehajtás határideje:  azonnal  
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester             
Beszámolás határideje: a szerződés aláírását követő soros képviselő-testületülés 

 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft Ügyvezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érintő 
jelentősebb jogszabály változásokról, feladatokról. Szólt még a 2013. évi II. félévi helyi adóértesítők 
kézbesítéséről. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a13,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
                   polgármester       jegyző 
 


