SER/66-11/2018

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. július 24.-i üléséről

Döntések:
Rendeletek:
 14/2018.(VII.25.)............ A 2018.
évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017.(XII.29.)

 15/2018.(VII.25.)............ Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterület tisztán
tartásáról szóló 15/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Határozatok:
 79/2018.(VII.24.)............ A képviselő-testület 2018. július 24.-i ülésének napirendjéről
 80/2018.(VII.24.)............ A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására kiírt pályáztatásról
 81/2018.(VII.24.)............ Pályázati kiírásról, a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására
 82/2018.(VII.24.)............ Pályázati kiírásról, a Seregélyes 2. számú háziorvosi körzet
egészségügyi asszisztens munkakör betöltésére
 83/2018.(VII.24.)............ A Seregélyes 2. számú
feladatellátás helyettesítéséről
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háziorvosi

körzet

háziorvosi

Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. július 24.-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Pinka Péter

jegyző
alpolgármester
PB. tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli
sürgősséget a tárgyalandó témák fontossága indokolta.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2018.(VII.24.) határozata
A képviselő-testület 2018. július 24.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2018. július 24.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Azért szükséges módosítani a rendeletet, mert a 2. számú háziorvosi körzetben
szeptembertől nekünk kell biztosítani az asszisztenst. A költségvetésben
közalkalmazotti státusz most nincs, a módosítással ezt oldjuk meg. A személyi
költségek jelenleg rendelkezésre állnak, de a háromnegyed éves módosításnál
pontosítani kell.
Kérdezem a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018.(VII.25.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

-3-

2. Napirendi pont tárgyalása:
Az
önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladat
ellátásáról,
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterület tisztán tartásáról szóló
15/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Tárgyalja: Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság
Horváth Károly

jegyző

A törvény korábban az adatkezelésre vonatkozó rendelkezést már tartalmazott,
azonban ez hatályon kívül helyezésre került, így a jelenleg hatályos önkormányzati
rendelet erre vonatkozóan nem rendelkezik.
A törvény módosítását követően újra bekerült az adatkezelésre vonatkozó
rendelkezés, ezért az önkormányzati rendeletbe is be kell építeni
Horváth Sándor

polgármester

Kérdezem a bizottság véleményét.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018.(VII.25.) önkormányzati rendelete
Az
önkormányzati
hulladékgazdálkodási
közfeladat
ellátásáról,
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterület tisztán tartásáról szóló
15/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására kiírt pályáztatásról
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Egy korábbi pályázó adott be pályázatot. Sajnos a szakmai idő továbbra sem elég.
Horváth Károly

jegyző

Ugyanaz a hölgy adta be a pályázatát. Javaslom eredménytelennek nyilvánítani.
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy írjuk ki újra a pályázatot.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2018.(VII.24.) határozata
A Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői)
beosztás ellátására kiírt pályáztatásról
A Képviselő-testület a 49/2018.(IV.23.) határozatával és a Seregélyesi Könyvtár és
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó
pályáztatását eredménytelennek nyilvánítja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2018.(VII.24.) határozata
Pályázati kiírásról, a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására
A Képviselő-testület a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására a következő pályázatot írja ki:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató feladata a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ irányítása,
hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Seregélyesi Polgármesteri Hivatallal
való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, szakirányú végzettség és szakképzettség; vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/F. § (1) bekezdésének
érvényesülése esetén nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga; vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegen nyelvismeret; a
Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti legalább öt éves szakmai
gyakorlat 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz
éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos
munka/vagy
 Főiskola, a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség; szakképzettségének
vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben
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szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési
tevékenység, magyar nyelvtudás,
a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének vállalása, kivéve, ha mentesül, vagy a képzést
teljesítette,
magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében
meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés
hatálya alatt,
nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg az
intézményben határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szólóan
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai életrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel 3 példányban papír alapon és egy példányban CD
lemezen PDF formátumban,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 a Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési
kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam
elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,
 idegen nyelv ismeretének igazolása,
 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és
(2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
 nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Sándor polgármester
nyújt, a 22-447-002-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Seregélyes Nagyközség Önkormányzata címére
történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.). Kérjük a borítékon
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feltüntetni
a
pályázati
adatbázisban
szereplő
azonosító
számot:
SER/1180-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: SKKK igazgató.
Személyesen: Horváth Sándor, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca.
5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik,
melyet követően a pályázatokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés könyvtáros, avagy
közművelődési szakember munkakörre szól, a kinevezésben a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.seregelyes.hu – 2018. július 30.
 Seregélyesi Polgármesteri Hivatal – 2018. július 30.

www.kozigallas.hu: 2018. július 30.
Megbízza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázati kiírásról, a Seregélyes 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi
asszisztens munkakör betöltésére
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A közalkalmazotti pályázatot ki kell írnunk. Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2018.(VII.24.) határozata
Pályázati kiírásról, a Seregélyes 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi
asszisztens munkakör betöltésére
A Képviselő-testület a Seregélyes 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi
asszisztensi munkakör betöltésére a következő pályázatot írja ki:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egészségügyi asszisztens munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 66. és 8111 Seregélyes,
Bethlen Gábor utca 34.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Feladatait a végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri
leírása és a szakmai protokollok alapján végzi. Fő feladata a működési területéhez
tartozó betegek ellátásánál a háziorvosi asszisztensi feladatok végzése. Előkészíti a
betegellátáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A rendelésnél megjelent
betegeket segíti, segédkezik a beteg vizsgálatánál és kezelésénél. A műszereket és
eszközöket tisztán tartja és fertőtleníti, az előírásoknak megfelelően előkészíti a
sterilizálásra. Kezeli a betegellátással kapcsolatos számítógépes programot.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Középiskola/gimnázium, Érettségi / Általános ápolási és egészségügyi
asszisztens végzettség és korábbi megfelelése, általános ápoló és általános
asszisztens végzettség, OKJ-s ápoló végzettség,

-

egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

fényképes szakmai önéletrajz

-

képesítést igazoló okiratok másolata

-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
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A pályázatok benyújtásának módja:




Postai úton, a pályázatnak Seregélyes Nagyközség Önkormányzata címére
történő megküldésével (8111 Seregélyes, Széchenyi utca. 5.). Kérjük a borítékon
feltüntetni
a
pályázati
adatbázisban
szereplő
azonosító
számot:
SER/2609/2018, valamint a munkakör megnevezését: Egészségügyi
asszisztens.
Személyesen: Horváth Sándor, Fejér megye, 8111 Seregélyes, Széchenyi utca.
5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
4 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.seregelyes.hu – 2018. július 30.
 Seregélyesi Polgármesteri Hivatal – 2018. július 30.

www.kozigallas.hu: 2018. július 30.
Megbízza a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyes 2.
helyettesítéséről

számú

háziorvosi

körzet

háziorvosi

feladatellátás

Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Futjuk a köröket az ügyben. A TB és az ÁNTSZ rengeteg anyagot kér tőlünk és azt
nekünk csütörtökre produkálni kell.
A Pap doktornő és a dr.Horváth Tibor elvállalta a feladatot. 7 és fél órát kellene
rendelni a doktornő helyett, ezen felül 1 órát kellene tanácsadással tölteni hetente.
Ők bevállalják úgy, hogy minden nap van egy óra rendelés Seregélyesen és
Szőlőhegyen is. A háziorvosi helyettesítési díj Fejér megyében bruttó 30-40.000 Ft
szokott lenni, ők bruttó 15-15.000 Ft-ot kérnének. Előre jelezték, hogy nem biztos,
hogy napi egy órában tudják ellátni a feladatot. A Pap doktornő teljesen legitim, a
dr.Horváth Tibor viszont nem. Mint háziorvos megszerezte a licence vizsgát és ő
azzal jelenleg is helyettesít, ami nem is probléma, akkor engedélyezték, az működik
is, helyettesítésben és ügyeletben.
Most új engedélyt helyettesítésre nem adnak ki neki, mert a licenc idő lejárt, így
helyettesítőként nem foglalkoztatható. Annyit tudtam még intézni az ÁNTSZ-nél és a
TB-nél, hogy az ő javaslatukra felhívtam a szabadegyházi orvost, illetve Fehérváron
a Yaghi Ridát, aki Szabadegyházán már végzett tavaly helyettesítést. Mindegyikőjük
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nyitott a dologra. Yaghi Rida vállalja is, de a Szabadegyházi doktor csak jövő hétre
tudna mondani pontosabbat, ez nekünk már késő. Be kell adnunk csütörtökig a
működési engedély kérelmet, mert, ha nem adjuk be akkor csúszunk a szeptemberi
állami támogatással. Azt is meg lehet csinálni, hogy a Papp doktornő 10 órában
helyettesít. Azt is le kell írnunk az egyik nyilatkozatban, hogy helyettesítéssel látjuk el
a feladatot és ha a helyettesítő doktorral történik valami, akkor őt ki fogja
helyettesíteni. Az ÁNTSZ és a TB azt mondta, hogy nekik jó az, ha a Pap doktornő
elvállalja, csak egy helyettesítőt beszéljünk meg.
Horváth Péter

képviselő

És a miskolci doktornő?
Horváth Sándor

polgármester

Ő márciusban tud jönni.
Ladányi László

alpolgármester

Polgármester úrnak már említettem, hogy van egy ismerősöm, aki most kezd
rezidensként, ő most akar szerződést kötni. Fogékony lenne erre a dologra.
Horváth Sándor

polgármester

Keressen meg minél előbb.
Horváth Péter

képviselő

Mikor kezdhetne ő?
Ladányi László

alpolgármester

Szeptembertől már tudna.
Horváth Sándor

polgármester

Anyagilag egyébként nem járnánk rosszul, ha mi kapnánk meg a működési engedélyt
és helyettesítenénk. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
83/2018.(VII.24.) határozata
A Seregélyes 2. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátás feladatinak
helyettesítéssel történő ellátásáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Existentia Orvosi Bt.
(8111 Seregélyes, Liszt F.u.66.) képviseletében eljáró Dr. Hegyi Katalin bejelentését,
a Seregélyes 2. számú háziorvosi körzetben történő egészségügyi alapellátási
feladatok ellátására vonatkozó felmondását a 70/2018.(V.28.) határozatával
jóváhagyta melynek eredményeként a Bt. az egészségügyi alapellátási feladatait
2018. augusztus 31.-ig ellátja.
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2018. szeptember 1. napjától kezdődően az egészségügyi alapellátási feladatok
folyamatos ellátása érdekében az önkormányzat kérelmezte a működési engedély
kiadását.
A háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátását, a „VALETO” Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Vágújhelyi u. 43., cégjegyzékszáma: 07-09-004341, KSH statisztikai számjele:
11119937-8610-113-07, adószáma: 11119937-1-27, képviseletre jogosult neve: Dr.
Pap Katalin ügyvezető), továbbá a YAGHI Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 8095 Pákozd, Áfonya utca 1. Adószám: 23021196107 Cgj.: 07-09019400 képviseletre jogosult neve: Dr. Yaghi Rida ügyvezető) nyilatkozatában
vállalta.
A képviselő-testület egészségügyi alapellátási feladatok folyamatos ellátása
érdekében a helyettesítők nyilatkozatával, a szerződési feltételekkel egyetért és a
helyettesítési feladatok érintettek részéről történő ellátását jóváhagyja.
A helyettesítési díj 15.000,-Ft/fő/rendelési óra díját jóváhagyja, mely
önkormányzatnak a feladatellátásra járó állami támogatásból biztosítható.

az

Megbízza a polgármestert a döntés közlésére és a szerződések önkormányzat
nevében történő megkötésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
A zárt ülést követően a polgármester kihirdette a zárt ülésen hozott határozatokat.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző

- 12 -

