JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Derzsényi János és dr. Gadóczi István távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Feladat-ellátási előszerződés megkötése dr. Szabó Éva orvossal
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Feladat-ellátási előszerződés megkötése dr. Szabó Éva orvossal
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Dr. Szabó Éva előszerződését módosítani kell, minimális módosítást kell benne
eszközölni. Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését
megtenni szíveskedjen.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az a legfontosabb eltérés a között a szerződés között, amit legutóbb jóváhagyott a
Képviselő-testület, hogy azt az előszerződést az önkormányzat az EKOMED Kft-vel
kötötte, mely keretén belül Szabó Éva Doktornő dolgozik. Azért köttetett az
előszerződés az EKOMED-del, mert a szerződés is azzal köttetik, ebből mi azt vontuk le,
hogy a szerződéses szabályok szerint az előszerződést kötő két fél ugyan az, mint a
szerződést kötő. A praxisjog megszerzéséhez azt kérik mégis, hogy az előszerződést
maga a Doktornő kösse, ne az a cég, amelyik keretén belül ő dolgozni fog. A
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kérése ez. A változtatás
semmiféle következménnyel nem jár, erre megkapja a praxisjogot, akkor majd az
EKOMED Kft-vel köti meg a végleges szerződést a Képviselő-testület. Néhány
szerződéses pontot ki is vettem belőle, mert úgy értelmetlen lenne, ha a Doktornővel
mondanánk ki azt a szerződéses viszonyt. Kérem a Képviselő-testületet, hogy így hagyja
jóvá.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdése van-e valakinek? Aki a változtatást jóváhagyja, hogy közvetlenül a Doktornővel
kötjük meg az előszerződést, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – feladat-ellátási előszerződés
megkötését dr. Szabó Éva orvossal – 5 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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116/2012.(VI. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet
ellátására feladat-ellátási előszerződést köt dr. Szabó Éva (született: Berettyóújfalu, 1962.
09.26., anyja neve: Czirják Ilona, diploma kelte, száma: 1987. 09. 19., 7-155/1987/OTE.,
országos orvosnyilvántartási száma: 44336) orvossal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási előszerződést e
határozat mellékletében meghatározott tartalommal megkösse.
Képviselő-testület a 103/2012.(V. 30.) KT. számú határozatával jóváhagyott Tiszacsegei 2.
számú háziorvosi körzet ellátására az EKOMED Szolg. Kft-vel megkötött feladat-ellátási
előszerződést visszavonja.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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melléklet a 116/2012.(VI. 18.) Kt. határozathoz.
Feladat-ellátási előszerződés
amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
továbbiakban: Önkormányzat - (4066.Tiszacsege, Kossuth u. 5.), képviseletében eljár
Szilágyi Sándor polgármester,
másrészről dr. Szabó Éva ( született: Berettyóújfalu, 1962. 09.26., anyja neve: Czirják Ilona,
diploma kelte, száma: 1987. 09. 19., 7-155/1987/OTE., országos orvosnyilvántartási száma:
44336) orvos
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Jelen előszerződés tárgya az Önkormányzat kötelező feladatát képező háziorvosi
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása Tiszacsege Város
Önkormányzati Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló
15/2002.(VIII.28) Kt. számú rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 2. számú
felnőtt háziorvosi körzetében (a továbbiakban: Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet).
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet praxisjogát jelenleg
dr. Józsa Tibor birtokolja, aki azt el akarja adni dr. Szabó Évának. Dr. Józsa Tibor az
elidegenítésére vonatkozó szándékát írásban bejelentette az Önkormányzatnak.
3. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy 2012.
szeptember 1. napjától hatályos, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést
kötnek a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására,
amennyiben dr. Szabó Éva megszerzi a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzetre
vonatkozó praxisjogot.
4. Szerződő felek a feladat-ellátási szerződést legkésőbb dr. Szabó Évának a Tiszacsegei 2.
számú háziorvosi körzetre vonatkozó praxisengedélye jogerőre emelkedését követő 10
napon belül megkötik.
5. Dr. Szabó Éva jelen előszerződésben vállalja, hogy a feladat-ellátási szerződés hatályba
lépésének napjától a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet feladatait a szakma szabályai
szerint, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, területi ellátási
kötelezettséggel, az egészségügyi államigazgatási szerv működési engedélyében
meghatározottak szerint ellátja.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a végleges feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a
feladat ellátásnak feltételeit, melynek egyes lényeges elemeit az alábbi a) - f) pontok
tartalmazzák
a)

A Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzetben a személyes ellátásra kötelezett orvos
dr. Szabó Éva.
4

b)

Munkanapon dr. Szabó Éva 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás
idejét - az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a
keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló
helyettesítés eseteit. (43/1999.(III.3.) Korm. rend. 7. § (2) bekezdés b) pont)

c)

A folyamatos ellátás keretében dr. Szabó Éva munkanapokon naponta legkevesebb
4 órát köteles rendelni.

d)

Dr. Szabó Éva köteles részt venni a háziorvosi ügyeletben, a mindenkor hatályos, a
háziorvosi ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint, külön díjazás ellenében.

e)

Az Önkormányzat szükség szerint ellenőrzi a feladat-ellátási szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítését.

f)

Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott
háziorvosi szolgáltatás teljesítéséhez térítésmentesen dr. Szabó Éva használatába
adja az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti háziorvosi
rendelőt és annak felszerelési tárgyait.

7.

Jelen előszerződés az aláírás napjával válik érvényessé.

8.

Szerződő felek rögzítik, hogy tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 208. § alapján a feladat-ellátási
szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően kötelesek
megkötni.

9.

E szerződést Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete 116/2012.(VI. 18.) KT.
számú határozatával hagyta jóvá.

10. E szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírják

Tiszacsege, 2012. június 18.

Dr. Szabó Éva
orvos

Szilágyi Sándor
polgármester
Tiszacsege Város Önkormányzata
képviseletében
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2.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Halászlé Fesztivál megrendezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Halászlé Fesztivált Nagy Sándor vezetésével a Tisza-parton rendezik meg, a Tiszaparti
camping területének rendbetételét kérte. Káplár Úrral sikerült megállapodni. A
tiszacsegei lakosok a sétányt is használhatják. Arra kérek minden tiszacsegei lakost,
hogy becsüljük meg közösen és tartsuk rendben.
Bagdi Sándor alpolgármester:
A fakorlátok ki vannak borulva, a sétánynál a rácsos nagykaput fel kellene szedni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Szóbeli megállapodásunk van Káplár Úrral. A héten be fog jönni Káplár Úr, az
egyezségről felveszünk egy jegyzőkönyvet és annak megfelelően fogjuk használni a
területet. Hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzatunk tartsa rendbe a területet.
b.) Egyebek
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
A diszkókkal kapcsolatban sok bejelentés érkezik, úgy gondolom, hogy a bejelentések
nagy része megérne egy kivizsgálást, az, hogy valaki úgy gondolja, hogy hangos vagy
nem így kellene csinálni, én türelmet gyakorolok ilyenkor. A törvényes feltételeket
Jegyző Asszonnyal megfogjuk teremteni, aki a feltételeknek megfelel, az működik
tovább, aki nem, az a Jegyző Asszony hatásköre és fog intézkedni.
Mit szóltok ahhoz, hogy a Tisza-parti kempinghez, a hajóállomáshoz vinnénk le a
diszkót és önkormányzati területen engedélyezném, hogy diszkót tartsanak.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Ki tartaná, kié lenne a bevétel, fizetnek-e érte vagy csak ingyen, bérmentve?
Szilágyi Sándor polgármester:
Az a kisebbik dolog. Ez egy külön megállapodás lenne, természetesen átgondoljuk,
hogy milyen bérleti díjért. A fiataloknak szórakozási lehetőséget kell biztosítani.
Természetesen a víz-, villany díjat ki kell fizetni. Alapvetően egy elvi döntést kell
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meghozni, hogy segítsük-e ennyivel a szórakozni vágyó tiszacsegei fiatalokat, hogy az
önkormányzat területét a rendelkezésükre bocsássuk.
Losonczi János PÜB. elnök:
Olyan észrevételem van, hogy a Titász üdülőben saját vendégeink vannak, őket fogja a
legjobban zavarni a diszkó, mint amikor Káplár csinálta annak idején. Saját magunknak
ártunk ezzel.
Szilágyi Sándor polgármester:
Csak ismeretségi körnek tudjuk kiadni, ha tudomásul veszi az üdülő állapotát. A diszkó
6 alkalommal kerülne megrendezésre. Úgy gondolom, hogy a részleteket bizottsági
ülésen tárgyaljuk meg.
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő
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