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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 3-án 15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Galambos István polgármester, Szarka Edina alpolgármester, Kovácsné Vékony Anita
képviselő, Gaál Marianna képviselő, Juhász Károly képviselő, Pocsai Krisztián képviselő
Igazoltan távol vannak: Mohácsi Kálmánné alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Galambos István polgármester tisztelettel köszönti a
rendkívüli nyilvános ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna és Juhász Károly képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Galambos István polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatás ellátása
Előadó: Galambos István polgármester
Galambos István polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
18/2020.(II.03.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 3-án
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatás ellátása
Előadó: Galambos István polgármester
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1. NAPIRENDI PONT
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatás ellátása

Galambos István polgármester:
Ismerteti a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanács elnökének levelét, mely szerint az orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására
irányuló közbeszerzési eljárásra egy ajánlat érkezett, a REÁLMED Kft-től.
A beérkezett ajánlat szerint 2020. április 1-től 2022. március 31-ig településenként 198,Ft/lakos/fő + 5,-Ft/Ft/lakos/hó hozzájárulás biztosítása szükséges. Ez összegszerűen Ecsegfalva
vonatkozásában a két évre 5.977.944,-Ft fedezet biztosítását jelenti.
Amennyiben a társult települések nem tudják a fedezetet biztosítani, abban az esetben a
közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, illetve 2020. április 1. napjától a településeknek saját
hatáskörben kell gondoskodni az orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Czene Boglárka jegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy csak az eddigi összeggel volt a költségvetésbe betervezve.
Április 1-től a magasabb összeget kellene fizetni, ami évi + 1.700.000,-Ft kiadást jelent,
amelyhez a költségvetés bevételi oldalát is meg kellene emelni, és erre nem látja a lehetőséget.
Gaál Marianna képviselő:
Jó lenne tudni azt, hogy amennyiben kilépnénk ebből a társulásból és Dévaványa,
Gyomaendrőd irányába társulnánk, akkor mennyi lenne a hozzájárulás mértéke?
Szarka Andrea aljegyző:
Elmondja, hogy minél nagyobb a Társulás létszáma, fajlagosan annál kisebb a hozzájárulás
mértéke. Ez a lélekhatár 40.000 fő körül van.
Amennyiben Ecsegfalva nem tudja vállalni ezt a költséget, akkor azzal számolni kell, hogy
Ecsegfalvának kell gondoskodnia április 1-től az orvosi ügyeleti szolgáltatásról. Ez az idő
nagyon rövid a megszervezésre, vagy pedig központilag kerül kijelölésre a szolgáltatást
biztosító, de a szolgáltatási díjat akkor is fizetni kell, és előre nem lehet tudni, hogy az több
lesz, vagy kevesebb.
Galambos István polgármester:
Javasolja, hogy akkor ezt az összeget ne fogadják el, fedezet hiányában, és várják meg, hogy a
Kormányhivatal kijelöli a szolgáltatót.
Juhász Károly képviselő:
Az a baj, hogy lehet, hogy a szolgáltatói díj még több lesz, ezt előre nem tudhatjuk.
Azt sem lehet tudni, hogy a kijelölésnél ki jöhet szóba?
Szarka Andrea aljegyző
A kijelölésnél azzal is számolni kell, hogy távolabb lesz a szolgáltató, és sürgős esetben az idő
nagyon fontos tényező.
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Czene Boglárka jegyző:
Továbbra is a költségvetés a problémája, viszont az idő sürget, döntéskényszerben van a
képviselő-testület.
Írásos megkeresést lehet küldeni a környező települések felé, az ügyeleti társuláshoz
csatlakozás lehetőségéről.
Galambos István polgármester:
Összefoglalva az elhangzottakat,arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület fedezet hiány
miatt ne fogadja el a REÁLMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. által tett. 198,Ft/lakos/hó + 5,-Ft/lakos/hó árajánlatát.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
19/2020.(II.03.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kisújszállás, Kenderes,
Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Ügyeleti Társulás által kiírt közbeszerzési eljárás során
a REÁLMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. által tett. 198,-Ft/lakos/hó +
5,-Ft/lakos/hó árajánlatát nem tudja elfogadni, mivel az orvosi ügyeleti ellátás kiadásával
szemben további bevételt az önkormányzat a 2020.évi költségvetése terhére már nem tud
biztosítani.
Felelős: Galambos István polgármester
Határidő: 2020. február 3.

Galambos István polgármester:
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a környező településeket megkeresse,
feltérképezze a lehetőségeket az orvosi ügyeleti ellátási szerződés megkötése érdekében.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
20/2020.(II.03.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az orvosi ügyeleti ellátás 2020. április 1-jét követő
zökkenőmentes ellátása miatt keresse fel a település környezetében lévő orvosi
ügyeleti szolgáltatókat esetleges feladat-ellátási szerződés megkötése érdekében.
Felelős: Galambos István polgármester
Határidő: 2020. április 1.

3

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Galambos István
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárta.

kelt, mint első oldalon
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