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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2014. augusztus 2’7-én a
Füzesgyarmat Város Onkormányzatának Képviselő -testülete

rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Eva alpolgármester, Bere Katalin képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Suchné Szabó Edit képviselő, Szabó László
képviselő, Várkonyiné Csáforda Eva képviselő.

SZMSZ szerint tanácskozási jo2~al me~hívott:
dr. Makai Sándor jegyző

Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné
szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

Jegyzó’könyvvezetó”: Papp Ágnes
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)

Bere Károly polgármester: Köszönti ajelenlévőket, megállapítja, hogy jelen van
6 képviselő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Meghívóban napirendként szerepel a választási szervek tagjainak megválasztása.
A bejelentések között szeretné tárgyalni a központi orvosi ügyelet ellátásáról
döntés. Mivel nincs más javaslat, kéri, hogy aki a meghívóban szereplő
napirendeket az elhangzott kiegészítéssel az ülés napirendjeként elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül — a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő - testülete

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
~ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv(~globonet.hu



2

HATÁROZAT
128/2014. (VIII. 27.) Kt. hat.:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus
27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1. Választási szervek tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Makai Sándor jegyző

2. Bejelentések
2.1 Központi Orvosi Ugyeleti ellátásról döntés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Első napirend

Választási szervek tagjainak megválasztása

Bere Károly polgármester: 2014. október 12-én Helyi Választás lesz, a
Képviselő-testületnek kötelezettsége a Helyi Választási Bizottságot
megválasztani. Atadja a szót dr. Makai Sándor jegyzőnek.

dr. Makai Sándor jegyző: Az írásban kiadott előterjesztésben szerepel egy
mondat: „A HVB-be a roma nemzetiségi jelölőszervezet is küldhet egy
megfigyelőt.” Ezt a mondatot ki kell hagyni, nem delegálhat. A tagok
személyére vonatkozó javaslatát a kiadott írásbeli előterjesztés szerint teszi meg.
A javasolt személyeknek összeférhetetlensége nincs, a javasolt munkát vállalják.
Több személlyel is felvette a kapcsolatot, akik nem vállalták a feladatot, illetve
valószínűleg elígérkeztek delegáltként valamelyik jelölő szervhez. Kéri a
Képviselő-testülettől, hogy a javaslatát fogadják el.

Megérkezett Bere Katalin képviseló’. A képviselő-testület 9 tagjábóljelen van 7
képviselő.

Bere Károly polgármester: Jegyző Úr egyedül állította össze a javaslatát. Aki
támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az kézfelemeléssel
jelezze.

Megállapítja, hogy a jelen lévő 7 képviselő 5 igen szavazattal, 2
tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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HATÁROZAT
129/2014. (VIII. 27.) Kt. hat.:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottság tagjaivá megválasztotta:
dr. Oláh Ernő Mátyás u. 2/A
Erőss Sándor Mátyás utca 17/B
Guruczi Krisztina Arpád u. 30.

a Helyi Választási Bizottság póttagjává megválasztotta:
Csermák Lászlóné Kossuth u. 89/B
Bánfi. Emil Attila Széchenyi u. 27.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tagok és a póttagok
esküj ének/fogadalmának letételéről gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 5 napon belül
Felelős: Bere Károly polgármester

Második napirend

Bejelentések

2.1 Központi Orvosi Ügyeleti ellátásról döntés

Bere Károly polgármester: 2014. augusztus 19-én azonnali hatállyal
felmondásra került a központi Orvosi ügyeleti ellátást biztosító Sani Med Trans
Kft. szerződése, súlyos szerződésszegés miatt. Május óta problémák voltak az
ellátással. Június hónapban kezdeményezett egy vizsgálatot, 30 napon keresztül
ellenőrizték, hogy van-e orvos. 30 napból 10-szer nem volt ott az Orvos. Az
OroMed Kft. -vel állapodtak meg, azóta nincs probléma. A közbeszerzési kiírás
október 12-e után kerül kiírásra. OEP jelezte, hogy minden településnek meg
kell erősíteni ezt a döntést. Augusztus 30-a előtt meg kell hozni ezt a döntést, a
fi.nanszírozás miatt. .

Suchné Szabó Edit képviselő: Többször jelezték a mentőállomásról, lakossági
részről ezeket a problémákat. A jövőben folyamatos ellenőrzéseket kell végezni.

Bere Károly polgármester: Egész megyében a Sani Med Trans Kft. látta el ezt a
szolgáltatást. Polgármester Úr 2 éve küzd ellene, nem volt megelégedve ezzel a
céggel, de nagyon nagy összegeket kértek más cégek. Egy debreceni céggel
előrehaladott tárgyalások voltak, de az ügyvezető időközben bűncselekménybe
került.
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Szabó László képviselő: Máshol a megyében jól ellátta a feladatát a Sani Med
Trans Kft.?

Bere Károly polgármester: Kb. egy hónap alatt minden településen felmondásra
került a céggel a szerződés. Talán még egy-két helyen van szerződése. Korábban
nem volt más cég, amellyel lehetett volna tárgyalni. Jelenleg 40 Ft/fő fizet az
önkormányzat lakosonként az OEP támogatásra. Aki egyetért az első határozati
javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a jelen lévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

HATÁROZAT
130/2014. (VIII. 2’7.) Kt. hat.:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás (5520, Szeghalom, Szabadság tér 10-12.)
Tanácsának 3’7/2014. (VIII. 19.) döntését támogatja, azzal mindenben egyet ért.
A Társulás Sani Med Trans Kft-vel (5665, Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.)
egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött 2012. június 04-én illetve, 2012.
november 28-án módosított, valamint 2014. április 29-én kelt szerződések
rendkívüli felmondással megszűnnek.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester

Aki egyetért a második határozati javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a jelen lévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

HATÁROZAT
13 1/2014. (VIII. 27.) Kt. hat.:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosítása érdekében, feladat ellátási szerződést köt az Oro Med
Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel (5540 Szarvas, Béke u. 33.). A képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: A következő testületi ülésre 2014. szeptember 4-én
kerülne sor. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Ezzel az ülést bezárja.

K.m.f.

Bere Károly
polgármester

. dr. M~~ándor
~jegyző




