Sándorfalva Város Képviselı-testület
Mővelési, - Oktatási, - Egészségügyi és Szociális Bizottságának
2012. november 27.-én megtartott nyílt ülésének
jegyzıkönyve
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1276-10/2012.
Jegyzıkönyv

Mely készült 2012. november 27.-én, Sándorfalva Város Képviselı-testülete Mővelıdési,Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottságának nyílt ülésén

Jelen van:

Molnár Szabolcsné – bizottság elnöke
Gajdosné Pataki Zsuzsanna- bizottsági tag
Dr. Sümegi Sándor- bizottsági tag
Sipos György – külsı tag
Gonda László – külsıs tag
Arany Jánosné - titkár

Molnár Szabolcsné, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait, külsıs meghívott
vendége nincs a bizottsági ülésnek. Sümegi doktor nem jelezte, hogy nem jön, biztosan meg
fog érkezni. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és megnyitotta az ülést.
A bizottság elnöke ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a következık:
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi rendezvényeinek
meghatározása
2. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátásról szóló feladat-ellátási szerzıdés
felülvizsgálata Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók
között
3. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító
Okiratának felülvizsgálata és módosítása
A napirendi pontokat a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi rendezvényeinek
meghatározása
Molnár Szabolcsné: elmondta, hogy az elıterjesztést Gajdosné Pataki Zsuzsanna a
Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója készítette, aki egyben bizottsági tagunk is.
Mellékelve van hozzá a részletesebb rendezvény terv is. Megkérdezte Gajdosné Pataki
Zsuzsannát, hogy szóban ki kívánja-e egészíteni az elıterjesztést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy sokkal szőkebb rendezvénytervünk van 2013-ra
tervezve, nagyon nehéz helyzetbe kerül nem csak Sándorfalva Önkormányzata, hanem a többi
önkormányzat is
ezért a kötelezı rendezvények számát szőkítettük, fıleg a társadalmi
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ünnepeket szeretnénk megtartani ami Magyarország ünnepe is. Egy kiemelt ünnepet javaslunk
mi a Városnapot, itt joggal kérdezhetik, hogy ha kevés a pénz miért három napot terveztünk.
azért mert nem látjuk, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre, ez a három nap nem azt
jelenti, hogy mind a három nap 10-12 órán keresztül rendezvényt kell tartani a lehetıséget
szerettük volna fenntartani, hogy mind a három napon rendezvényt szervezzünk. illetve a
többi rendezvényre azért írtunk sematikus dolgot, mert pályázat és pénzfüggı rendezvényeket
szabad csak szervezni.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag megérkezett.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy a Betyárnapot nem látja a tervezetben.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna a betyárnapot nem javasolják megtartásra szeretnének átvinni
néhány dolgot a Városnapra.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy a Böllérnapot váltotta fel a Betyárnap.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta a két rendezvény szponzori támogatásokkal, több
mint 5 millió forintba került abból 4,5 volt önkormányzati támogatás. A költségcsökkentés
miatt nem javasolja a két rendezvény külön megtartását. Amit a szakma tapasztal, a legkisebb
település is tart lovas rendezvényt. 2012-ben már nem volt olyan plusz, amit tudtak volna
Sándorfalván biztosítani. Ha költséget kell csökkenteni, akkor inkább a Városnapot szeretnék
tartani és a Betyárnapból átvinni motívumokat a Városnapi rendezvénybe. A Városnapot
minden féleképpen javasolják megtartani, mert ez településünk legnagyobb ünnepe. Ezt nem
szabad elhagyni.
A bizottság elnöke megkérte a bizottság tagjait, hogy kérdésüket, véleményüket mondják el a
napirendi ponttal kapcsolatban.
A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után, 5 igen szavazattal a következı határozatot
hozta:

31/2012. (XI.27.) MOESZB szám
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi rendezvényeinek meghatározása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi rendezvényeinek meghatározására
készített tervezetet az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és a Képviselı-testület által
elfogadásra javasolja.
Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

3

2. napirendi pont:
Az egészségügyi alapellátásról szóló feladat-ellátási szerzıdés
felülvizsgálata Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között
Molnár Szabolcsné a határozati javaslat felolvasása elıtt kiemelném, hogy a településen
dolgozó háziorvosok, fogorvosok, valamint az Önkormányzat között egy párbeszéd folyt, a
megújítandó szerzıdés miatt. Az elıterjesztı szerint „álláspontom szerint a hatályos
jogszabályi feltételeknek megfelelı technikai módosítások elmaradása nem eredményezi a
szerzıdések érvénytelenségét, ezért javaslom az egészségügyi szolgáltatókkal kötött érvényes
feladat-ellátási szerzıdéséket hatályukban fenntartani.” és értelmezésem szerint nem változtak
meg a feltételek és maradt a hatályos szerzıdés. Ez ügyben a bizottság tagjainak kérdése,
észrevétele, véleménye.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a tárgyalások még folynak, volt egy ajánlata az
Önkormányzatnak, melyet a vállalkozók nem tudták elfogadni, bizonyos mérési problémák,
tényleges költség kimutatási nehézségek miatt. Most van egy ajánlata a vállalkozóknak, amit
megkapott az Önkormányzat. Ebben a stádiumban van jelenleg, mivel tényleg csak alaki
hibák vannak a szerzıdésben tartalmában lényeges változás nem lesz. Maga a rendelı bérleti
díja az üzemi költség melléklete a szerzıdésnek. Az hogy melyik rendelıben milyen
feltételekkel dolgozik az orvos az nem érinti közvetlenül azt az ellátási szerzıdést amit az
OEP köt velünk. Technikai módosításokra van szükség. Meg fog születni elıbb-utóbb a
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. Mire a költségvetés készül megszületik a megállapodás
az új bérleti díjakról, folyamatosan zajlanak a tárgyalások, egyeztetések és közelednek az
álláspontok.
Gonda László elmondta hogy a lakosságot nem érinti, a változás, de úgy gondolja, hogy a
bizottsági tagoknak jó lett volna látni, hogy mi volt az Önkormányzatnak az ajánlata az
egészségügyi szolgáltatok felé, a bérleti díjra, vagy egyéb technikai dolgokra. Jó lett volna
látni az egészségügyi szolgáltatók esetleg mit kértek vagy szeretnének elérni, így nehéz a
bizottságnak érdemben dönteni. Igaz, hogy csak arról kell dönteni, hogy a meglévı
szerzıdéseket hatályban kell tartani. Jobban áttekinthetıbb lett volna ez a téma, ha meglettek
volna ezek az adatok mit akart az Önkormányzat, mit akartak az egészségügyi szolgáltatók,
esetleg egy tájékoztatás jó lett volna a folyó tárgyalásokról.
Dr. Sümegi Sándor elmondta érintett vállalkozóként az, hogy az egészségházban mi van az
idefog kerülni, mert a testület elé már egy olyan szerzıdés tervezet mehet be amit már mind a
két fél elfogadott és a bizottság is jóváhagyott. Utána kerül sor a döntésre. Az én részemrıl
egészen egyszerő a dolog az Önkormányzat kevesebbet akar fizetni a rendelıért, mint amit az
elmúlt négy évben fizetett, költségtakarékosság és egyéb okok miatt. Ennek van egy oldala
sajnos hogy a rendelınek annak idején a költségét kiszámoltam az Önkormányzat felé konkrét
számokon alapul és a költségek felfelé mennek és van egy pont ami után már a rendelıt nem
tudom üzemeltetni. Most ott tartunk, hogy én részemrıl úgy néz ki, hogy a megállapodás
megszületett, a másik részrıl még folynak a tárgyalások ezért én azon az állásponton voltam,
hogy egységesen kell kezelni, amikor megszületik a többi egészségügyi szolgáltatóval a
megállapodás akkor kell egy elıterjesztésben behozni.
Gonda László elmondta, hogy jó lett volna látni mi az amit az Önkormányzat akar és mi az
amit az egészségügyi szolgáltatók eltudnak fogadni.
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A bizottság a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag, 5 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:

32/2012. (XI.27.) MOESZB szám
Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról szóló feladat-ellátási szerzıdés felülvizsgálata
Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága az egészségügyi alapellátásról szóló feladat-ellátási szerzıdés felülvizsgálata
Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között napirendi pont
elıterjesztés szerinti határozati javaslatát az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és a
Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.
Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester

3. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító
Okiratának felülvizsgálata és módosítása
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy a képviselı-testület szeptemberi ülésén már döntött
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálatáról és módosításáról. Törvényszéki észrevétel alapján bizonyos módosításokra
van szükség, ezek a módosítások az Alapító Okirat II. Fejezet Közalapítvány vagyona 8.
pontjában, a III. Fejezet Közalapítvány szervezete, mőködése 19.8. pontjában valamint a 21.3.
pontjában, találhatók.
Molnár Szabolcsné: megkérdezte a bizottság tagjait kérdés, észrevétel merült-e fel az
elıterjesztéssel kapcsolatosan.
A bizottság 4 igen szavazattal és egy tartózkodás mellet a következı határozatot hozta:
33/2012. (XI 27.) MOESZB szám
Tárgy: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
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felülvizsgálatát és módosítását az elıterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja, és a
Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.
Molnár Szabolcsné
Bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Kakas Béla- polgármester
Több napirendi pont nem lévén a bizottság elnöke a jelenlévıknek a részvételt megköszönte,
és az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Szabolcsné
Bizottság elnök

Arany Jánosné
jegyzıkönyvvezetı
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