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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. Július 4-én
14:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
dr.Czabán Edit, Csík József, Kürtösiné Cseri Márta, Nagy József képviselők
(5 fő képviselő)
Heródekné Szász Agotajegyzö
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző
Seres Katalin Jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent meg: Balogh Attila, Tankovics Sándor képviselők

Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Köszöni, hogy soron kívül is számíthatott a képviselő-társakra. Javasolja a
meghirdetett napirendet megtárgyalni, és jegyzökönyv-vezetönek Seres Katalint felkérni.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot, illetve a jegyzőkönyv-
vezető személyét. (A telefonos nzeghíi’ó és ajelenléti ív a jegyzőkönyv I. sz. melléklete)

NAPIREND
Nyílt ülés

1. Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

I.
ELŐTERJESZTÉS A HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Kovács Imre tájékoztatja (a kiküldött anyag a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) a képviselőket
arról, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezésével a kapcsolatban szükséges a soron
kívüli döntés. A Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel folytatott tárgyalások során az a
döntés született, hogy lehetséges az együttmüködés és a müködési engedély módosítására sor
kerülhet. Azonban ahhoz, hogy ne legyen ellátatlan beteg és ‚jefedetlen” időszak, az
engedélyező népegészségügyi hatóság azt kéri, hogy holnap, pénteken a feladatellátási
szerződés és a támogatási szerződés a kezükben legyen aláírva a nyári szabadságolásra
tekintettel. lüskunfélegyháza partner ebben, reggel alá tudják Írni a dokumentumokat és el is
juttatják a megfelelő helyre, de szükséges a szerződés aláírásához a testület döntése.
Arról kell dönteni mindenképpen, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat a
Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft-t bízza meg a feladatellátással valamint arról, hogy az
ehhez szükséges fedezetet is biztosítja az Önkormányzat.
A második félévre gyakorlatilag másfél millió forintba kerül az ellátás, amely tételes bontása
a délelőtt kiküldött e-mailben látható. A kieső normatíva az erre a hónapra vonatkozik,
amelyet utólag vissza lehet igényelni.
Sajnos Kecskeméti ellátás igénybevételére Úgy tűnik nincs mód, a rengeteg adminisztrációt
nem szeretnék felvállalni sem rövid sem hosszú távon. Az alpolgármester úr a múltkori ülésen
elmondta, hogy az állandóság híve, így a betegek ajól bejáratott szolgáltatást vennék igénybe.
Igaz új helyszínen, de a szokásos orvos létszámot, asszisztenciát, infrastruktúrát, járművet
biztosítja a szolgáltató.



Nagy József elmondja, hogy kényszerpályára került a testület, el kell fogadni most ezt a
lehetőséget, mert a lakosságnak biztosítani kell az ellátást, nem maradhat ellátatlan beteg.

dr. Czabán Edit megjegyzi, hogy jelentős az áremelkedés, de nincs választási lehetőség és
nincs idő egyéb megoldásokra.

Csík József szerint egyszerűbb lett volna elfogadni az első tárgyalás alkalmával a
csatlakozást az emelt ár ellenére, kevesebb komplikációt okozott volna és a költségek sem így
tevődtek volna össze, mint a jelenlegi helyzetben. A kényszerpálya nem kérdés, el kell
fogadni a támogatási és a feladatellátási szerződésben foglaltakat a kísérő e-maillel
összhangban.

Kürtösiné Cseri Márta Piroska egyetért az elhangzottakkal.

További hozzászólás ‚ieni érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

88/2019.(VII.04)
A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról

Határozat

1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi ügyelet
ellátása érdekében a Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. (6100
Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.; adószám: 26679372-2-03) részére a feladat

ellátására 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 1.552.340,-

Forint összegű támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés, valamint a feladatellátási

szerződés aláírására.
3. Megbízza a jegyzöt a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának

előkészítésével.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Kovács Imre - mivel több hozzászólás nem hangzott cl - az ülést bezárta.

k.m.f.

A

7
Kovács Imre ( 3fl ‚

Heródekné Szász Agota
polaármester jegyzőÓ

\O,/unst’ Q’J


