Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án
megtartott soron kívüli, nyílt testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester

Jelen vannak:

Hornok Sándor polgármester
Bunta Ferenc
Erdősné Bodor Tünde
Hanczárné Kozma Róza
Szilágyi Anikó alpolgármester
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző
Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési referens

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat,
köszönti Dr. Szathmáry Péter ügyvédet, közbeszerzési referenset.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó
alpolgármestert javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Kéri a képviselő-testületet, hogy
a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.

Képviselő eskütétele

Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

2.

Szennyvízberuházással kapcsolatos közbeszerzési ügyek, BM EU Önerő Alap igénylése

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

Háziorvosi feladatellátással kapcsolatos ügyek

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

1.

Napirend: Képviselő eskütétele
Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester: Dr. Halász István László halála miatt megüresedett képviselői
helyre a megszerzett szavazatok alapján a soron következő képviselő eskütételére kerül sor.
Megkéri Hanczárné Kozma Rózát, hogy tegye le az esküt, kéri a képviselő-testületet, hogy az
eskütétel idejére álljanak fel.

Hornok Sándor polgármester előolvassa az eskü szövegét, Hanczárné Kozma Róza leteszi az
esküt. (Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a 2010. évi L. törvény alapján a
megüresedett képviselői helyre az egyéni listán indult jelöltek közül a soron következő
legtöbb szavazatot kapott jelölt, Hanczárné Kozma Róza lép. A 2000. évi XCVI. törvény
alapján a Helyi Választási Bizottság a képviselő részére a megbízólevelet átadta. Az eskü
letételét és az eskütételi okmány aláírását követően Hanczárné Kozma Róza a képviselőtestület munkájába azonnal bekapcsolódhat.

2.

Napirend: Szennyvízberuházással kapcsolatos közbeszerzési ügyek, BM EU Önerő Alap
igénylése
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester bemutatja Dr. Szathmáry Péter ügyvédet, aki közbeszerzési
szakértő és Tarhos község közbeszerzési ügyeit intézi. Az ügyvéd úrhoz lehet kérdéseket
intézni a szennyvízberuházással kapcsolatban. Átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.

Dr. Baji Mihály jegyző: több kérdésben kell a testületnek dönteni a közbeszerzéssel
kapcsolatban. Van a pályázatban egy rész, a kiviteli tervek elkészítése, ami a közbeszerzési
értékhatárt, a 8 millió forintot meghaladja. Erre ajánlattételi felhívást kell elfogadni. Az
önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a közbeszerzési előkészítő munkacsoport az
eljárást megindító felhívást megtárgyalta, amelyet ügyvéd úr készített elő.

A felhívások nyilvánosak, három ajánlatot kötelesek kérni. Az előkészítő munkacsoport a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az ajánlati dokumentációkat.
Megkéri Dr. Szathmáry Péter ügyvéd urat, hogy az eljárást megindító felhívásból emelje ki a
lényeges elemeket.

Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértő: azt előre bocsátja, hogy 11.684 e Ft becsült
értékről van szó, ami azt jelenti, hogy az előzetes kalkuláció alapján a szolgáltatás
megrendelés nettó értéke ennyi. Legalább három ajánlattevő meghívásával induló
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A javaslat arra vonatkozik, hogy a felhívásnak a
bírálati módszere az, hogy a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás legyen. A felhívás
lényegi pontjait ismerteti, előre bocsátja, hogy bizonyos esetekben a döntés nem a testület
kezében van, hanem a jogszabályi előíráson múlik, hogy ki lehet ajánlattevő. A jelenleg
felvázolt ütemterv szerint - amennyiben most elfogadja a testület - megküldésre kerül az
ajánlattevők részére, április 10-én lenne a benyújtási határidő, április 29-én lenne a
szerződéskötés, április 30-val lehet megkezdeni a tervezőnek a munkát. Június 20-ra kellene
szállítani a kész kiviteli terveket. A finanszírozási kérdéseket a Támogatási szerződés alapján
javasolják meghatározni oly módon, hogy miután az önkormányzatnak is van lehetősége
előleg lehívására, 25 % előleg kifizetésének lehetőségét biztosítanák a tervező részére és az e
fölötti részt a tervek szolgáltatását követően lenne esedékes. A felhívásban javasolják a
késedelmi és meghiúsulási kötbér beiktatását. Minden közbeszerzésnek a legfontosabb része
az alkalmassági feltételek meghatározása. Itt azt írták elő pénzügyi alkalmassági feltételként,
hogy a megelőző három évben legfeljebb 1 veszteséges éve legyen a tervezőnek - a válság
miatt el kell felejteni azt, hogy soha ne legyen veszteséges egy vállalkozás -, a műszaki
alkalmassági feltétel körében pedig egy darab uniós finanszírozású támogatás, vagy hasonló
szennyvízberuházási kiviteli terv referencia a megelőző három évben és egy darab jogszabályi
előírásoknak megfelelő tervezői jogosultság megkövetelése. Felhívja a figyelmet, hogy túl
szigorú feltételeket nem szabad meghatározni. Az eljárás a továbbiakban úgy történik, hogy ő,
mint az eljárást lebonyolító kiküldi a felhívást, majd hozzá nyújtják be az ajánlatokat és az ő
szakmai véleményével, értékelésével együtt kerül az anyag a testület elé.
A képviselő-testületnek két dologban kell döntenie, az egyik, a felhívás elfogadása, a másik
pedig az, hogy meg kell határozni azt a legalább három ajánlattevőt, akinek megküldi a
testület a felhívást.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az eljárást megindító felhívásról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

12/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú
„Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése" megnevezésű projekt
megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére szolgáló eljárást megindító felhívást
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a kiviteli tervek elkészítésére ajánlattételi felhívást küldenének
ki az Apartmann-Bau Plusz Kft-nek (Gyula, Temesvári 57. I. em. 8.), a Gyula-Projekt Kft-nek
(Gyula, Jókai u. 20.) és a Gyula-Terv Építész és Mérnökiroda Bt (Gyula, Temesvári u. 57. I.
em. 6.).

Van-e kérdés, hozzászólás?

Szilágyi Anikó alpolgármester: mi alapján kerültek ezek a cégek kiválasztásra?

Dr. Baji Mihály jegyző: információt kértek a közbeszerzési tanácsadótól.

Hornok Sándor polgármester: van egyéb javaslat?
Egyéb javaslat nem hangzik el.

Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértő: háromnál több ajánlattevőnek lehet kiküldeni a
felkérést, mert a három a minimum feltétel.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: nincs összefonódás a két, majdnem azonos cím alatt lévő
vállalkozások között?

Hornok Sándor polgármester: véleménye szerint egy épületben lehet az irodájuk.

Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértő: elfordulnak ilyen esetek.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak az elhangzott
ajánlattevők meghívásáról.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

13/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú
„Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése" megnevezésű projekt
megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére az alábbi ajánlattevők meghívásáról
dönt
1.

Apartmann-Bau Plusz Kft-nek Gyula, Temesvári 57. I. em. 8.

2.

Gyula-Projekt Kft-nek Gyula, Jókai u. 20.

3.

Gyula-Terv Építész és Mérnökiroda Bt Gyula, Temesvári u. 57. I. em. 6.

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértő: vannak még a pályázatban olyan költségelemek,
amelyek becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatár - 8 millió forint - összegét, alatta
marad, ilyen a könyvvizsgálói feladatok ellátása, nyilvánosság biztosítás,
projektmenedzsment, műszaki ellenőri tevékenység. Ezeknél nem kell közbeszerzést
lefolytatni, de azért itt is legalább három ajánlatot kell bekérni. Ehhez kapcsolódóan is
készítettek tervezeteket, amik meghatározzák, hogy milyen feladatokat kell ellátni, mi az az
összeg, amelybe bele kell férni.

Dr. Baji Mihály jegyző: a beérkezett ajánlatok közül a képviselő-testület dönti el, hogy kivel
fog szerződést kötni.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dr. Baji Mihály jegyző: a könyvvizsgálói feladatok ellátásánál felmerült Dr. Orosz Tivadar
könyvvizsgáló, adószakértő és Sztán Csilla neve, ide kellene még egy személy, a
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek ellátásánál Mácsai Sándor neve ismert
és ide is kellene még két személy. Ezt még a későbbiekben meg kellene beszélnie a
testületnek.

Hornok Sándor polgármester: ha a képviselő-testület megbízza, akkor ő ezekre a feladatokra
keres még ajánlattevőket.

Bunta Ferenc képviselő: az előkészítő munkacsoport szakmai dolgokat tárgyalt a testületi
ülést megelőzően, ha a testület most nem tud dönteni, akkor várjanak a döntéssel, halasszák
el. Nem szeretné, ha valaki azt mondaná a későbbiekben, hogy valamit végigvittek.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a projektmenedzseri
tevékenységek ellátására három személy meghívásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

14/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú
„Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése" megnevezésű projekthez
kapcsolódóan a projektmenedzseri tevékenységek ellátására az alábbi ajánlattevők
meghívásáról dönt

1.

Optimum Formula Kft Gyula, Lehel u. 13.

2.

Profi-Controll 2006 Bt Debrecen, Árpád u. 17.

3.

Discessio Kft Gyula Szt. István u. 39.

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenységek ellátására három személy meghívásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

15/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú
„Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése" megnevezésű projekthez
kapcsolódóan a mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására az alábbi ajánlattevők
meghívásáról dönt
1.

All-Investor Kft Gyula Szt. István u. 39.

2.

Domokos Imre Gyula Vásárhelyi 4. III. em. 23.

3.

Kocsis József Gyula, Alpár u. 16.

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a nyilvánosság és a könyvvizsgálat esetében nincs meg a 3-3
ajánlattevő, az a kérdés, hogy a testület ismét összeül, ha meglesz a 3-3 személy, vagy
megbízzák a polgármestert, hogy keressen ezekre a feladatokra megfelelő személyeket.

Dr. Baji Mihály jegyző: a könyvvizsgálatra van két személy, Dr. Orosz Tivadar és Sztán
Csilla.

Bunta Ferenc képviselő: javasolja, hogy járjanak utána és határozzanak meg erre határidőt.

Dr. Baji Mihály jegyző: kedden ki kellene küldeni az ajánlattételi felhívásokat.

Hornok Sándor polgármester: a nyilvánosság talán nem annyira sürgős.

Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértő: nyilvánosságnál vannak olyan részek, amelyeket
még a beruházás megkezdése előtt biztosítani kell pl. tábla kihelyezés.

Dr. Baji Mihály jegyző: a testületnek kell eldöntenie, hogy kedden ismét összeülnek-e.

Hornok Sándor polgármester: azt javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg őt arra, hogy
könyvvizsgálatra és nyilvánosságra további ajánlattevőket szerezzen. A végső döntést úgy is a
testület hozza majd meg.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az általa tett javaslatról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

16/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a
polgármestert, hogy a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú „Tarhos község
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése" megnevezésű projekthez kapcsolódóan a
könyvvizsgálói feladatok, a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek ellátására
további ajánlattevőket keressen, hogy a minimum feltétel - legalább 3-3 ajánlattevő - mindkét
tevékenység esetében meglegyen és a tevékenységhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás

határidőben kiküldésre kerülhessen.
Határidő: 2014. március 25.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: ismert a testület előtt, hogy a pályázat 90 %-os támogatottságú,
az önkormányzatnak 10 % önrészt kell biztosítania. A 10 % önerő is csökkenthető egy újabb
pályázattal, az ún. BM EU Önerő Alap pályázattal. A pályázatot októberig lehet benyújtani,
de erről nekik most kell dönteni. Az önerő 50 %-a nyerhető el, abban az esetben viszont, ha a
kivitelezésnél tartós munkanélküliek foglalkoztatására kerül sor, akkor ez tovább
csökkenthető. A kivitelezési közbeszerzést úgy íratják ki, hogy a tartós munkanélküliek
foglalkoztatásának feltétele benne szerepeljen, így az önerő támogatása 100 %. Amennyiben
sikeres lesz az önerő pályázat, akkor a lakossági hozzájárulás nem a települési hálózat
kiépítését fogja szolgálni, hanem a saját ingatlanán lévő hálózat kiépítését.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az EU Önerő Alap pályázat
benyújtásáról szóló határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

17/2014. (III. 20.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kiépíti a település
szennyvízcsatorna-hálózatát. Az Önkormányzat a beruházást 2014-2015. évben kívánja
megvalósítani.
A beruházás költségeinek biztosítása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Új
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül „2000 lakos-egyenérték alatti
települések szennyvízkezelésének fejlesztése" tárgyú támogatására.
A támogatást az önkormányzat elnyerte, melyet a DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 azonosító
számú támogatási szerződés igazol.

A projekt tervezett összköltsége:

341 638 898 Ft

Elszámolható összköltség:

267 721 340 Ft

A támogatás mértéke a projekt elszámolható
összköltségének 90 %-a:

240 949 206 Ft

Az önkormányzat önereje az elszámolható
költség 10 %-a:

26 772 134 Ft,

amelynek fedezetét a 2014. évi és a 2015. évi költségvetésében biztosítja.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházás
megvalósításához szükséges önerő pótlására pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható
támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott BM EU Önerő Alapra. Az
EU Önerő Alaptól igényelt támogatás (100 %): 26 772 134 Ft.

Amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alaptól, akkor azt más
módon biztosítani fogja.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirend: Háziorvosi feladatellátással kapcsolatos ügyek
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: több dologban kell döntenie a képviselő-testületnek, az egyik
Halász Emese, mint a HIL Eü. Szolg. BT kültagja folytatni szeretné a tevékenységet 5
hónapon keresztül. A másik pedig a Dr. Bárány Ilona háziorvossal kötendő feladat-ellátási
szerződés megvitatása.

Javasolja, hogy Halász Emese kérelmét vitassák meg először. Átadja a szót Dr. Baji Mihály
jegyzőnek, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a jelenlegi helyzetről.

Dr. Baji Mihály jegyző: a képviselő-testület a HIL BT-vel kötött feladatellátási szerződést
2014. március 31. napjával felmondta Dr. Halász István László elhalálozása miatt. Az
ÁNTSZ a HIL BT háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó működési engedélyét megvonta.
Április 1-jétől a HIL BT-nek nincs működési engedélye és nem is fog kapni. Április 1-jétől az
önkormányzatnak van működési engedélye, illetve az OEP megyei szervezetével a
finanszírozási szerződés megkötésre került. A HIL BT tehát nem kap április 1-től működési
engedélyt, maximum május 1-jétől kaphatnak, viszont hiába van működési engedélye, ha
nincs feladatellátási szerződése. Egyébként is öt hónapra nem kötnek háziorvosi feladatok
ellátására feladatellátási szerződést, amit a jogszabály is kizár.

Hornok Sándor polgármester: Halász Emese már adott egy nyilatkozatot, hogy a háziorvosi
feladatok elvégzését március 31-ig vállalja, helyettesítéssel. Mindent nagyon gyorsan kellett
intézni a szakhatóságokkal, hogy a finanszírozás és a működési engedély is rendben legyen.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: a takarítónőre és az asszisztensnőre mi vonatkozik?

Hornok Sándor polgármester: március 31-ig a HIL BT kapta meg a finanszírozást - ami a
bérre is vonatkozik - április 1-től pedig az önkormányzat.

Dr. Baji Mihály jegyző: a Dr. Bárány Ilona háziorvossal kötendő feladatellátási szerződésbe
rendelkeznek arról, hogy köteles takarítót és ápolónőt alkalmazni.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: Halász Emese most a praxist el tudja adni?

Dr. Baji Mihály jegyző: igen, a praxist 12 hónapig tudja értékesíteni, de az még nem jelent
semmit.

Hornok Sándor polgármester: van-e további hozzászólás?

További hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak Halász Emese
kérelméről.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

18/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Halász Emese - mint a
HIL Egészségügyi és Szolgáltató BT kültagja - kérelmének, amely a Tarhos község
háziorvosi feladatainak további, 5 havi ellátására vonatkozott nem ad helyt, és a háziorvosi
feladatok ellátásának tárgyában hozott 10/2014. (II. 27.) határozatát nem vonja vissza.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a másik tárgyalandó téma a Dr. Bárány Ilona háziorvossal
kötendő feladatellátási szerződés. Jelenleg az önkormányzatnál üres háziorvosi álláshely van,
amelyet helyettesítéssel töltenek be, az álláshelyet bármikor meg lehet hirdetni.

Bunta Ferenc képviselő: a feladatellátási szerződés legalább 5 évre szól, akkor nem lehet
bármikor meghirdetni?

Dr. Baji Mihály jegyző: ez a megállapodás nem a helyettesítésről szól.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: ha a doktornő marad, akkor sokan el fogják vinni a
kártyájukat és akkor már nehezebb lesz orvost találni. Ezt már többen jelezték. Javasolja,
hogy minél hamarabb pályáztassák meg az állást, hogy a lakosok megnyugodjanak.

Dr. Baji Mihály jegyző: a feladatellátási szerződés nem a helyettesítésről szól, ezért a

testületnek el kell döntenie, hogy mit akar.

Hornok Sándor polgármester: a testületnek abban kell döntenie, hogy Dr. Bárány Ilona
megkapja-e 5 évre a feladatellátási szerződést, vagy helyettes orvosként lássa el a háziorvosi
teendőket.

Bunta Ferenc képviselő: most meddig helyettesít?

Dr. Baji Mihály jegyző: április 1-jétől van engedélye az önkormányzatnak, illetve szerződése
az OEP-el a finanszírozásra, március 31-ig még a HIL BT működik.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: addig, amíg a pályázat nem kerül kiírásra maradjon ez a
doktornő, de csak helyettesítéssel.

Dr. Baji Mihály jegyző: át kell írnia a szerződést, egyébként a doktornő a feladatellátási
szerződést átolvasta, részéről nem volt akadály. Hozzon a testület egy olyan döntést, hogy a
háziorvosi álláshelyet a jövőben meg kívánja pályáztatni, ezért Dr. Bárány Ilonával a felnőtt
és gyermek háziorvosi, valamint az iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátására
helyettesítőként megbízást köt határozott időre. Mennyi időre?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: mennyi a pályáztatás átfutási ideje?

Dr. Baji Mihály jegyző: nem tudja megmondani mennyi lehet az átfutási idő, utána kell
néznie.

Szilágyi Anikó alpolgármester: így vállalja a doktornő?

Dr. Baji Mihály jegyző: úgy gondolja, hogy igen, az előterjesztésben foglalt mellékletben
meghatározottak szerint.

Bunta Ferenc képviselő: mennyit kérhet a helyettesítésért?

Hornok Sándor polgármester: van háziorvosi finanszírozás és iskola-egészségügyi
finanszírozás, ezt adják át a helyettesítő orvosnak, hiszen ezt fel is kell használni. A
feladatellátási szerződés is így készült, és a helyettesítésről szóló szerződésnek is így kell
szólnia, hogy azt a pénzt a háziorvos kapja meg és ő majd ebből finanszírozza az ápolónő
bérét stb.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: azok a gépek, amelyek a rendelőben vannak, kinek a
tulajdona?

Hornok Sándor polgármester: van olyan, amelyik az önkormányzaté, és van olyan, amelyik a
BT tulajdona.

Bunta Ferenc képviselő: mi van akkor, ha a doktornő nem vállalja a helyettesítést, április 1jétől akkor orvos után kell nézni.

Hornok Sándor polgármester: nem tudja ezt megmondani, mert erre nem készültek.

Dr. Baji Mihály jegyző: véleménye szerint erre nem kerül sor, hiszen ugyanolyan feltételekkel
kötnek szerződést a helyettesítésre is, mint a feladatellátási szerződés esetében, csak a testület
keze nincs megkötve.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: minél később pályáztatják meg az állást, annál kisebb a
valószínűsége, hogy a településnek lesz háziorvosa.

Dr. Baji Mihály jegyző: döntsön most a testület arról, hogy a háziorvosi álláshelyet meg
kívánja pályáztatni. A pályázati felhívást az áprilisi testületi ülésen kívánja elfogadni. 2014.
április 1. napjától Dr. Bárány Ilona háziorvossal helyettesítő orvosként a feladatellátási
szerződésben foglalt feltételekkel megbízási szerződést köt a pályázat eredményes
elbírálásáig.

Hornok Sándor polgármester: tehát a megbízási szerződés tartalma azonos lenne a
feladatellátási szerződéssel, csak nem lenne benne az öt év.

Van-e további kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi feladatok
ellátásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

19/2014. (III. 20.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy háziorvosi álláshelyet
meg kívánja pályáztatni. A pályázati felhívást az áprilisi testületi ülésen kívánja elfogadni.
2014. április 1. napjától Dr. Bárány Ilona háziorvossal helyettesítő orvosként a feladatellátási
szerződésben foglalt feltételekkel megbízási szerződést köt a pályázat eredményes
elbírálásáig.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: van-e a képviselőknek bejelentésük?

Bejelentés nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, a testületi ülést befejezettnek
nyilvánítja.

k.m.f.
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