Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: dr Bencze Miklós képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Majzikné Hanyicska Valéria a Kenderesi Gondozási Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Boda Zoltán érdeklődő, Dr Gaszparjan Karen
jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő
napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 147/2016.(VIII.31.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(...)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.16.) rendelet
módosításáról

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit.

-2VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi
ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
BAKTAIKÁLMÁN képviselő:
bérkompenzációban?

érdeklődött,

hogy valamennyi

,közalkalmazott

részesült-e

A feltett kérdésre Pádár Lászlóné polgármester válaszolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem minden közalkalmazott kapott bérkompenzációt, csak az adóváltozás
miatt rosszul járóknak jár a közszférában a bérkompenzációt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2016.(IX.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2016. augusztus 31.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: dr Barta Zsuzsanna háziorvos távozásával az I. számú
háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátásáról az önkormányzatnak kell gondoskodni,
mivel a praxist megvásárló dr Mikula Noémi valószínűleg csak októbertől tud szerződést az OEPpel. Az egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges a helyettesítési
feladatokról történő döntés. Ennek megfelelően szeptember 1.-2 időpontra az ALMI-MED KFT-t
kell megbízni, szeptember 5. napjától pedig dr Mikula Noémit kell az önkormányzatnak megbízni a
feladatok ellátásával.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 148/2016. (VIII.31.) Kt. számú határozata
az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátásáról
A folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása érdekében Kenderes
Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
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I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával 2016. szeptember
1. és 2. napjaira megbízza az ALMI-MED KFT -t (képviselője:
Dr Bencze Miklós).
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a
helyettesítési szerződés aláírására.
Erről: 1./ ALMI-MED KFT 5331 Kenderes, Szent István út 33.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
é r t e s ü l n e k.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 149/2016.(VIII.31.) Kt. számú határozata
az I. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2016. szeptember 5. napjától, határozatlan ideig az I. számú háziorvosi
körzet feladatainak ellátásával megbízza dr Mikula Noémi belgyógyász
orvost 2016. október 1-től, a praxisjog megszerzését követően, az ÁNTSZ működési
engedélyének kibocsátása után, feladatellátási szerződést kíván kötni
Dr Mikula Noémivel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a helyettesítési
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Dr Mikula Noémi 4032 Debrecen, Görgey út 8.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
é r t e s ü l n e k.
A napirendhez kapcsolódva Tóth Tiborné alpolgármester hozzászólást tett.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a bánhalmi lakosság nagyon örül, hogy megoldódott
Bánhalmán az orvosi ellátás, ugyanakkor jelezte, hogy a betegeknek rossz idő esetén is az utcán kell
várakozniuk addig, amíg az orvos meg nem érkezik. Szeretnék, ha megoldást találnának arra, hogy
a rendelési idő előtt be tudjanak menni a betegek a betegváróba, hogy ne kelljen mindenféle
időjárás esetén az utcán várakozniuk.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: újból tárgyalni fognak a rendelő kinyitásáról, addig türelmet
kér a betegektől.
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Mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14 óra 12 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen :)
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. -

MUTATÓ

Napirend:
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016.
augusztus 31-i ülése napirendjének elfogadásáról

Szám:
147/2016.

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(IX. 1.) önkormányzati rendelete a 2016. évi
költségvetésről szóló 2/2016.(II.16.) rendelet módosításáról
2./ Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak
ellátásáról

148/2016.

Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátásáról

149/2016.

