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Fülöpjakab Községi Önkomán}zat Képviselő-testiiletének 2014. novenber 1l-én
16'30 óIai kezdettel a Közösségi Házban megtaltott rendkívü|i ülésaől'

Jelen vannak: széíási Zoltán polgármester,
BakÍó Tibor, Polyrík Tibor, csáki Béla, Csankovszki Tibor, Küftösi László,
Kűttösi József képviselők,
Dr. Bóna Csabd jegy,/d.

Szabó Renáta j eg1zőkön}"r'vezető

NAPIREND:

A szociális célú íízifajuttatásáról szó]ó rendelet
Előadó: Szárási Zoltán polgármester

Házion osi leladatellátási szerzcjdés r éleményezise
Előadó: szénási Zoltán polgáÍmester

2.

1.

szénási zoltán: köszóntijm az ü1ésen megieleÍt képüselőket' vendégeket- Megállapítom,
hogy a képviselő-testület hatáIozatképes és dz sZMsZ vonatkozó rendelkezéseinek
beta1tásával kelült sol az összehívásla. Javaslom a rneglrívóban szereplő napirendeket
megtárgyalni' és jegyzőkön}.r'-vezetőnek Szabó Renátát felkémi'

A kepviselő-testü|et minden tagja egyetért a napirendi pootok megtáígyalásával, és a
jegyzőkönyv-vezető fe1k&ésével.

|'NAP|REND: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet

szénási Zoltán: a szociális célú ttízifa juttatásáról szóló rende]et anyagát a képviselő tagok
megkapták (l. sz' melléklet). Az ónl(ományzat pályázatot n}'Lijtott be szociális célú hízifa
igénylésére, melyben a támogatás összege t.5l ].300 Ft' melyet 85 m] kemenylonrbos fára
használlraturrk fel. Felvettiik máI a kapcsolatot a KEFAG ZIt-vel, mivel a fa szállítását
raló<u ínűleg relük togjuk megoldani'

Polyák Tibor: az álandó lakóhely kötelező feltétei' mert ez nem derül ki a rcndelet
szövegéből?

Dr. Bóna csaba: előn}'n€k számít mindenképp, de akkor az módosítva lesz, hogy az lészesül
előnybeÍ, aki életütelszeníen a ]akóhelyén é1.

Csáki Béla: nekem lenne egy javaslatom, mégpedig az, hogy az öregségi n}ugdíjminimüm
%-os éítékét emeljük meg egy kicsit, hogy tóbb család jövedelmi hel1zete is megfeleljen
az előírásoknak, hisz a tavalyi évben is voltak olyan családok, amelyek kis összeggel
maradtak csak le a rendclctben meghatárczott összegtől'

szénási Zoltán: rendben van'jogos a felvetés, de mekkorára emeljiik meg?



csáki Béla: úgy gondolom, hogy a 2\ovo-ot z2oyo-Ía, :f.,i.íg az eddig meghatfuozolÍ 220%o-ot
pedtg 25ooÁ-ra Jehetne megemelni. E'z csak az én javaslatom, nem tudom a többi
képviselő tag1ak mi a véleménye?

Bakró Tibor: érl egyetértek ezzel ajavaslattal' illewe emelésse]'

Polyák TíboÍ: én is egyetértek.

szénási Zoltán: van-e kédés, észrevétel, j avaslat?

Szavazásra terjesztem elő a természetben nÉjtott szociális célú tíízifa trímogatás
jogosultsági feltételeiól szóló reÍde]et elfogadását.

A képviselő-testiilet egyhaD$í szavazattal megalkotja:

FÜLÖPJA]aA.B KoZsÉG] oNKoRMÁNYZAT KÉPV$ELÓ-TESTÚLETÉNEK

13/2014. (XI.l2.) iinkormánvzati rendelete
a természetben nyújtott szociá|is célú tíízifa támogatás jogosultsági feltételeiről

!LME!BENp: Háziorvosi feladatellátási szerződés véleményezése

szérrási Zoltán: a házioNosi fe]adatellátási szerződés tervezetet a képviselő tagok
megkapták (2. sz' nelléklet). volt alkalmam a kömyező települések polgármestereivel
beszélni, ahol szó esett a háziorvosi szolgálatról, és majdnem minden településen az
önkomáí}zat lozzájárul a háziorvosi szolgálat ellátásához' nr€ly hozzájárulás leginkább
a lezsi költségeile vonatkozik. A mellékletekbe belekerült a rendelési idő, a helyettesítő
oNosok t]€vei (dI. Kasza Beáta és dr' Torgyik Emőke). A vonatkozó jogszabály szerint a
h€ti 15 óra rendelés kötelező, így a doktor ur a rendelési időt úgy hatáÍozta meg, hogy
legalább a heti 15 óra meglegy€n, amelyet próbaltunk a kunszálási gyógyszeÍtár
nyitvataltási idejéhez igazítani' 15 órát fog rendelni, de emellett állandó ügyeletben lesz'
A doktol ü (legjobb esetben is) ha december 5-ig megkapja a telephely engedély, illetve
elkészül a finanszírozási szerződés, akkor is csak január l_jével tudja a rendelést
elkezrleni

Kürtösi József| a testíilet javasolta a péntek délutáni lendelési időt, aZ nem lenne
megoldható?

szénási Zoltán: nem gondolom, hisz a doktor úÍal lni ezt így egyeáettük, leginkább neki így
lenne jó, ahogyan a teNezetben látjátok, de komplomisszum kész. tehát ha van rá igény,
hajlandó változtatrri rajta.

Polyák Tíbor: a szerdai rende]ósi időt nem lehetne 17 órlÍól esetleg 18 órára áttenni, lnert aki
dolgozik, és esetleg busszal jön hMa, vagy eléÍi vagy nem, azt én kolaiÍak találom?

Kürtösi László: akkor legyen a szefdai reÍdelés 15-18 óráig.



Szénási Zoltán: ha igény merül fel erre, nern zfukózik el enrrek a módosításától' de egyébként
addig fog minden nap rendelni, ameddig beteg van a rendelőben, nem pedig addig,
ameddig a rendelési idő tafi'

csáki Béla: neln tafiom szerencsésnek a lezsi költségeinek átvállalását' hisz akkor a rloktor úr
nem fog takarékoskodni semmivel sem, hisz az önkormán}zat fizeti. En íem támogatom
ebben a fonrrában a szerződés megkötését'

csankovszki Tibor: azt szeletnán k&dezni, togy a doktor uI lendelő-átalakítással
kapcsolatos elvárásai hogyan és miként fognak megvalósulni?

Szénási Zoltán: a legfontosabb kóvete]ményeket, amelyeket az ÁNTSZ-e1 is sikeÍül
egyeztetni, póbáljuk minél előbb megoldani.

CsankoYszki Tibor: esetleg a másik kétjelentkezőól lehet-e valamit tudDi]

Szénási Zoltán: én ezt már többszöI is elmondtarrr, hogy amíg minket egy előszerződés köt
dr' Nagy Sándor doktor1roz, addig nem vagyok hajlandó mással tígyalni.

Van_e keldés, észrevétel, j avaslat?
szavazásn teljesztem elő a háziorr'ossal kötendő szerződés elfogadását.

A képüselő_testiilet 4 jgeÍ! szayazattal, l tafiózkodással, 2 ellenszavazattal az alábbi
hatáÍo7'atot hozza|

7312014. fit.r1.) OH
Háziorvosi feladatellátási szerződés elfogadása

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község Önkormiínyzat Képviselő-testtilete jóvfuagyja az önkonnányzat és

az Álmos Vezér M. Bt. (kepviseli: dr. Nagy Sándol háziol'vos) közötti házioÍvosi
feladatellátási szelződést a határozat melléklete szerintit taltalomnlal, egÉttal
felhatalmazza a polgfumestefi a szelződés aláíIásáía.

Felelős: Képviselő-testiilet, polgánn€stor
Határidő: 201 4. november 1 !'

III.NAPIREND: Egyebek

1.)
Dr. Bó|la Csaba: kaptunk az MVH_tól egy kifizetési keÍe1met elutasító határozatot a falunapi

LEADER pá]yázattaI kapcsolatosan' Araól van szó, hogy 2013' novembel20-ai kejtezésű
MvH döntés alapjrán az önkomán}zat 1'027'300 Ft-ot nyert az idei falunapok
megszervezésére, amely először május l-2-re lett rrregállapítva' mely később módosult
június 28-29-i időpontra. Ebben az elutasító határozatban pedig arra hivatkoznak' hogy a
nyertessé$ől szóló határczat kézhezvételétől (2013' novembd 22{ől) szánítva 9
bónapon belül kellett volna egy kifizetési kérelmet benyújtani, amely tehát augusztus 22.
nap ján sikertelellill lejáít.



A2 elutasító végzést tennészetesen fellebbezzük' habár nem sok esélye van annak az
érvünlolek az elfogadására, mely szerint a falunapi időpont május 1-2. napjáról június 28-
29-re módosító kérelmiintnek helÍ adó 2014. februfui határczattól számítsák a 9 hónapot,
illetve annak, hogy a 2013' novemberi határozatban 2015. jannfu 31-j határidő lett
megjelölve kifizetési kérelern benyújtására.

2.)
Dr. Bóna Csaba: január l2-ig a hatályos Mötv' alapján- minderr kepviselőnek, illetve a

polgiímestemek egy tanfolyamot kell elvégezniük, melyet egy rövid vizsga,/tesztíIás fog
köveb]i. K€cskeméten és Baján szervezik ezeket a képzéseket november 17' és december
9. között, de javasoljrík, hogy akik a kecskeméti Járáshoz taÍoznak, azok Kecskernétre
menjenek. Polgiím€ster úrral egyeztettiink, és javasolnánk a novenber 27-i időpontot és

együtt a tanyagondnoki autóval el lehetne menni.

Kürtösi Józset rendben van' nekem jó a noyelnbet z'1 .

Bak-ró Tibor: egyetéÍtiink a november 27-i idóponttal.

szénási Zoltán: van-e még kerdés, észrevétel?

Mivel több hozzászólás nincs, az ülést berekesztem.

*-J-LLt"''
dr' Bóna Csaba

jeg>ző


