Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra
30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.
Bejelentéssel távol: Dr. Bencze Miklós önkormányzati képviselő.
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. –
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 173/2016.(X.26.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. október 26-i rendkívüli, nyílt ülése
napirendjének elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelméről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester ismertette a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
kérelmét. A TRV Zrt. elvégezte Kenderesen a Budai Nagy Antal úti I. számú
szennyvízátemelőnél lévő hibás csatornaszakasz cseréjét. A hibás csatornaszakasz cseréjének
anyag + munkadíja: 1.275.000,- Ft + ÁFA. Az üzemmérnökség vezetője azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy ez az összeg a 2016. évi bérleti díj terhére történjen
kiszámlázásra.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 174/2016.(X.26.) Kt. számú határozata
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelméről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy
a települési szennyvízhálózaton (Budai Nagy Antal úti I. számú
szennyvízátemelőnél) lévő hibás csatornaszakasz cseréjének anyag és
munkadíja, amely 1.275.000,- Ft + ÁFA a 2016. évi bérleti díj terhére
történjen kiszámlázásra.
Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
értesülnek.–

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
Tájékoztatás az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy Dr.
Mikula Noémi helyettesítő orvos 2016. október 31-éig látja el az I. számú körzet háziorvosi
teendőit. A háziorvosi körzet praxisának megvásárlása meghiúsult. Több jelzés érkezett hozzá
arról, hogy a doktornő készenléti időben nem mindig vette fel a telefont és előfordult olyan
eset is, hogy a készenléti idő alatt nem tartózkodott a településen. A doktornő korábban
háziorvosi ügyeleti rendszerben dolgozott, ezért nem gondolta, hogy a háziorvosi körzet
feladatainak a folyamatos ellátása ilyen nagy kötöttséggel jár. A doktorné nem rendelkezett
szakvizsgával, így a háziorvosi szakvizsga megszerzése és a kötelező gyakorlatok teljesítése
jelentős szabadidő kiesést eredményezett volna. Pályázni kívánt a háziorvosi praxis
megvásárlására, de a pályázati feltételek között szerepel egy olyan előírás, hogy négy évig
köteles abban a praxisban dolgozni, amit megvásárol. A doktornő úgy ítélte meg, hogy ennek
a feltételnek nem tud megfelelni. Novembertől az I. számú háziorvosi körzet ellátását az
ALNI-MED Kft. végzi, Dr. Kovács Géza kisújszállási háziorvos bevonásával, és ettől az
időponttól az asszisztenst is a Kft. fogja foglalkoztatni. Felhívta a Képviselő-testület figyelmét
arra, hogy az üres háziorvosi körzet mielőbbi betöltése érdekében meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket. A Képviselő-testületnek törekedni kell arra, hogy versenyképesebbé tegye a
települést, mert csak így biztosítható hosszabb időtartamra a megfelelő szakember. A jövő évi
költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni azokat a lehetőségeket (ingyenes szolgálati
lakás biztosítása, rezsiköltség hozzájárulás stb.), amit nyújtani tudnak. Kérte a Képviselőtestületet, hogy 2016. november 1-jétől bízza meg az ALMI-MED Kft-t az I. számú
háziorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával.
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Hozzászólás
BAKTAI KÁLMÁN önkormányzati képviselő sajnálja, hogy ilyen rövid ideig látta el a
doktornő a városban a háziorvosi feladatokat. Egyetért polgármester asszonnyal abban, hogy
az önkormányzat részéről több támogatásra, nagyobb kedvezményekre lesz szükség ahhoz,
hogy hosszútávon biztosított legyen a jó szakember. Hazánkban jelenleg több száz település
van háziorvos nélkül és sajnos ez a tendencia tovább folytatódik, hiszen nagyon sok orvos
külföldre távozik a könnyebb boldogulás érdekében. Véleménye szerint is versenyképesebbé
kellene tenni a települést. Úgy gondolja, hogy nem elég idecsábítani a jó háziorvost, hanem
hosszútávon a településen kell tartani. Az anyagi megbecsülésen kívül, nagyon fontosnak
tartja az erkölcsi megbecsülést, a tiszteletet és a szeretetet, amit az itt élő embereknek kellene
nyújtani. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak komoly erőfeszítéseket kell tenni ahhoz,
hogy az üres háziorvosi körzet betöltésre kerüljön.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 175/2016.(X.26.) Kt. számú határozata
az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátásáról
A folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása érdekében Kenderes
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az I.
számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával 2016. november
1-jétől határozatlan időre megbízza az ALMI-MED Kft-t 5331
Kenderes, Szent István út 33. (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
értesülnek.–

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester megkérdezte van-e valakinek közérdekű kérdése,
bejelentése.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester érdeklődött, hogy a Bánhalma településrész elnevezés
visszaállításával kapcsolatban történt-e előrelépés.
DR. GASZPARJAN KAREN jegyző elmondta, hogy a választás és népszavazás évében nincs
lehetőség módosításra. Sajnos a bizottság pozitív állásfoglalása a népszavazás kiírását
követően érkezett meg, ezért ebben az évben nem kaphatják vissza a Bánhalma nevet.
Felveszi a kapcsolatot a Kekkh-val és bízik abban, hogy januártól átvezetik a
címnyilvántartásban az 5349 Bánhalma nevet.
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TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a bánhalmai lakosoknak továbbra is sok bosszúságot okoz
a postai küldemények átvétele, a csomagok kiszállítása.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, a nyílt ülést 14 óra
55 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra
30 perckor tartott rendkívüli nyílt üléséről.-

Mutató

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
október 26-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
173/2016.
1./

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelméről

174/2016.

2./

Tájékoztatás az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról

175/2016.

