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Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
2015. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Csemer Csaba
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika

Tanácskozási joggal: Beke Andrea Edit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Zagyi Ferencné képviselő egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Dénes és Csemer Csaba képviselőket,
jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv
hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: kettő napirendi pontra tett javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Nagy Attila polgármester a napirend pontokra tett
javaslatát.
Napirend:
1.Egészségügyi alapellátás biztosítása
megbízásával.
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Bátonyterenyei

térségben

működő

szolgáltató

2. Kossuth Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye tagintézmény-vezetői
munkakörére kiírt pályázat véleményezése. (Szóbeli pályázatismertetés)
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
Egészségügyi alapellátás
megbízásával.

biztosítása

Bátonyterenyei

térségben

működő

szolgáltató

Nagy Attila polgármester: Elmondta, hogy 2014. december 31-én lejárt az Agria Kft szerződése az
orvosi ügyelet ellátása szempontjából. A közbeszerzési eljárást kiírták, így 2015. április 30-ig
megbízták a Kft-t az ügyeleti ellátási tevékenységgel.
Közben 5 település – Márkháza, Nagybárkány, Lucfalva, Kisbárány és Vizslás jelezte, hogy nem
Bátonyterenyével képzeli el a további orvosi ügyeleti szolgáltatást. Ezáltal 2000 fővel csökkent az
ellátottak létszáma, ami azzal jár, hogy megnövekszik a létszámarányosan fizetendő hozzájárulás
összege.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügyeleti ellátásra egyetlen pályázat érkezett, ami mögött
tulajdonképpen az Agria Kft. áll. A pályázatban még vannak hiányosságok, azonban a hiánypótlási
idő alatt kérték az önkormányzatok testületeit, hogy hozzák meg döntésüket abban a tekintetben,
hogy vállalják-e a megnövekedett költségeket. Ez településünkre nézve éves szinten 1.400.000 Ft
hozzájárulást jelent, ami négyszerese a jelenlegi összegnek.
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Elmondta még, hogy saját magunk összefogással, saját orvosainkkal nem tudjuk megoldani, mert a
minimál feltételek sincsenek meg a működtetéshez.,
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
19/2015. (IV.21.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja,
hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bek. c)
pontjában foglalt egészségügyi alapellátás biztosításának Bátonyterenye
város térségében működő szolgáltató megbízásának ellátásáról szóló
-

114/2014. (XII.10.) határozat hatályában fenntartja.

A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében meghatalmazza
Bátonyterenye Város Polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményes lefolytatása esetén a nyertes szolgáltatóval szerződést kössön.
Mátraverebély Község Képviselő-testülete felhatalmazza Bátonyterenye
Város Polgármesterét, hogy a szerződésben a nyertes ajánlattevő
vállalkozóval az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által folyósított
finanszírozás átengedéséről megállapodjon, oly módon, hogy az OEP a
finanszírozási szerződést kössön közvetlenül a nyertes ajánlattevő
vállalkozóval.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a díj-kiegészítés
mértékét a módosított ajánlati kiírásnak megfelelően az ellátotti területen elő
össz-népesség közigazgatási területre eső arányában vállalja.
MÁTRAVEREBÉLY
KÖZSÉG
KIEGÉSZÍTÉS mértéke: 8.75%.

VONATKOZÁSÁBAN

a

DÍJ-

Határidő: 2015. április 24.
Felelős: polgármester
2. napirendi pont:
Kossuth Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye tagintézmény-vezetői
munkakörére kiírt pályázat véleményezése
Nagy Attila polgármester: Ebben a témában felkérte Petréné Kormos Ágota képviselő asszonyt,
hogy, mint az iskola pedagógusa ebben a témában mondjon egypár mondatot.
Petréné Kormos Ágota képviselő: Elmondta, hogy szerinte mindenki ismeri Tajtiné Koós Edit
munkáját, tulajdonképpen a korábbi pályázatát aktualizálta, hiszen jelenleg is Ő vezeti az
intézményt. A képviselők közül sokan testületi tagok voltak az utolsó kinevezéskor is, tehát az
anyag és a tervek sem ismeretlenek. Véleménye szerint támogatni kell Tajtiné Koós Edit további
tagintézmény-vezetői kinevezését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
20/2015. (IV.21.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata megismerte és támogatja a
Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Madách Imre Tagintézménye tagintézmény-vezetői
munkakörére Tajtiné Koós Edit kinevezését.
Határidő: 2015. április 24.
Felelős: polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester a
Képviselő-testület ülését 16:00 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Csemer Csaba
képviselő-testületi tag
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