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Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 30-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Galambos István
Szarka Edina
Mohácsi Kálmáané
Kovácsné Vékony Anita
Gaál Marianna
Juhász Károly
Pocsai Krisztián
I~azoltan távol vannak:

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő,
képviselő
képviselő
képviselő

-

Tanácskozási io2~al részt vesz:

Szarka Andrea aljegyző

Je~vzőkönvvvezető:

Szőts Ivett igazgatási ügyintéző

Galambos István polgármester: tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen
megj elenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Pocsai Krisztián és Szarka Edina képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Galambos István polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontot:
1. Orvosi ügyeleti feladatellátás
Előadó:
Galambos István polgármester
2. Egyebek
Galambos István pol~ármester:
A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló
napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviseió’-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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4512020.(VII.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 30-án
megtartott rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja cl:
1.

Orvosi ügyeleti feladatellátás
Előadó:
Galambos István polgármester

2.

Egyebek

1. NAPIRENDI PONT
Orvosi ügyeleti feladatellátás
Galambos István pol~ármester:
dr. Rus János Urral a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójával
egyeztetett az ügyeleti ellátás kapcsán, amelyhez ha csatlakoznak, 118,- Ft/lakos összegű
lenne a hozzájárulás. Elmondja, hogy Gyomaendrődön van az ügyeleti központ, ahol orvos és
szakápoló biztosítja az ellátást, Mezőberényben és Dévaványán pedig mentőtiszt. Az
elmondottak miatt magasabb az ár, viszont ez a lakosság érdekeit szolgálja.
A mai nappal az ellátás folyamatos biztosítása érdekében szerződéshosszabbítás történt a
jelenlegi szolgáltatóval 2020. augusztus 31-ig. Elmondja, hogy szükséges lefolytatni egy
beszerzési eljárást, így 2020. december 31. napjáig biztosított lesz az orvosi ügyeleti ellátás.
Ezt követően az orvosi ügyeleti ellátás folyamatos biztosítása érdekében közbeszerzési
eljárást lefolytatása szükséges a konzorciumban részt vevő településekkel együtt, az ellátási
szerződés 3 évre szólna.
-

-

Szarka Andrea alje~yző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, ha a nemzeti értékhatárt meghaladja a közbeszerzési
eljárás, akkor félő, hogy Ecsegfalva településen 2021. január 1-től nem lesz folyamatosan
biztosított az ügyeleti ellátás.
Galambos István pol~ármester:
Elmondja, hogy a lakosok nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe.
A polgármester elmondja azt is, hogy a mentő az Országos mentőszolgálathoz tartozik, a
beteget a legközelebbi kórházba fogja vinni, tehát a gyomaendrődi központú ügyeleti ellátás
tekintetében is Karcagra fogja szállítani a beteget a mentőautó.
A Karcagi ügyeleti központtól egyértelműen el lettek utasítva, de a jövőben ez a döntés
változhat.
Juhász Károly képviselő:
Véleménye szerint a jelenleg kialakult helyzetet még változhat. Bízik abban, hogy az ügyeleti
központ Kisújszálláson lesz továbbra is nem pedig Karcagon.
Pocsai Krisztián képviselő:
Elmondása szerint Kisújszálláson évtizedekkel ezelőtt is biztosított volt helyben az ügyeleti
ellátás. amit 2020. szeptember 1. napjától karcagi központtal látnak cl. Ez hatalmas változás a
lakosokra nézve.

‘?

Szarka Andrea alje~yző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy Dévaványán van egy mentési pont napközben, ahol készen áll
egy mentőautó a segítségnyújtásra. Az orvosi ügyeleti időszak alatt pedig szükség esetén
Gyomaendrődről indul a mentőautó.
Ecsegfalva tekintetében a háziorvosi ellátást tartós helyettesítéssel látja el jelenleg is a
megbízott háziorvos.
Galambos István polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait. hogy az orvosi ügyeleti ellátás tekintetében területi
feladat-ellátási változás következett be. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonproűt Kft-től július
hónapban érkezett tájékoztatása alapján. A „Központi Orvosi Ügyeleti Ellátás Ecsegfalva
közigazgatási területén” című pályázati ajánlattételében szereplő kisújszállási központot nem
tudja vállalni 2020. szeptember 1. napjával a szolgáltatást, kizárólag fegyverneki központtal
tudná ellátni.
Szarka Andrea alje~yző:
Elmondása szerint fontos szerep volt a Képviselő-testület döntésében az a kritérium, hogy
legalább a hét négy napján kisújszállási központtal látja el, heti három napon pedig
fegyverneki központtal. Az általuk kiadott nyilatkozatban Kisúj szállást már nem tudják
vállalni, kizárólag fegyverneki központtal megvalósítani az ügyeleti ellátást.
Galambos István pol~ármester:
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
Javasolja, hogy a 33/2020.(VI.30.) Kt. számú határozatot vonják vissza, az ismertetett
változások miatt.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kéri az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviseló’-tesrület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

46/2020.(VII.30.) sz. Ef.Kt.:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a „Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátás Ecsegfalva közigazgatási területén” című beszerzési eljárás
keretében az Országos Orvosi Ügyelet Nonproűt Kft. (4031 Debrecen. István Út 6.)
által küldött 2020. július 29-én kelt ajánlata alapján hozott 33/2020.(VI.30.) Ef. Kt.
számú határozatát visszavonja és a nyertes ajánlattevővel szerződést nem kíván
kötni, mivel a szolgáltató 2020.07.28-án kelt jelzése alapján az ajánlatban tett
vállalásokat teljes egészében nem tudja teljesíteni, az 5310 Kisújszállás, Nyár utca 7.
szám alatti központból a központi orvosi ügyeleti ellátást nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert egy új eljárás lefolytatásával.
Felelős:
Határidő:

Galambos István polgármester
azonnal
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2. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Galambos István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú
Egyesület a ..Magyar Falu Program” kiírásra pályázni kíván, amely ingatlan vásárlásra
irányulna.
Az általános iskolaépület régi technika terem, ebédlő épületét szeretnék pályázati forrásból
megvásárolni. Elmondja, hogy több szempontból is ki kellene vizsgálni az ügyet (HESZ,
helyrajzi szám megosztás, stb.). A pályázat beadási határideje 2020. augusztus 7. Javasolja.
hogy a Képviselő-testület hozzon egy határozatot, mely tartalmazza azt, hogy szándékukban
áll az épületet értékesíteni.
Szarka Edina alpolgármester:
Véleménye szerint nem lenne célszerű, hogy az iskola területét, építményét más is birtokolná.
Még is csak egy iskola területéről van szó.
Szarka Andrea alje~vző:
Véleménye szerint az épület értékesítése jelen helyzetben több szempontból is akadályba
ütközhet. A közüzemek tekintetében probléma lehet az almérők lekötése is. A helyi építési
szabályzatban meg kell nézni, hogy a telekkialakítások tekintetében milyen értékeknek felelne
meg az épület és a velejáró terület leválasztása. Ezen kívül a tankerületet sem lehet kihagyni
az eljárás lefolytatásából, mivel a helyrajzi szám módosításával egyidejűleg módosítani kell a
szerződést is.
Galambos István pol2ármester:
Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester elfogadja a Képviselő-testület észrevételeit, megállapításait. tehát nem
kívánják értékesíteni az épületet.

A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása?
Megállapítja, hogy több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárja.

.

lambos István
polgármester

Szarka Edina
jegyzőkönyv-hitelesítő

kelt, mint első oldalon

Szar a An. rea
aljegyző

Pocsai

j egyzőkön

r’ ztián
-hitelesítő

Ecsegfalva Község Önkonnányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
Tel/Fax: 66/487-100, 66/487-300, e-mail: ecsegfalva~csegfalva. hu

MEGHÍVÓ
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020, július 30-án (csütörtök) 14:00 órakor
rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés napirendi pontjai:

1. Orvosi ügyeleti feladatellátás
2. Egyebek

Az ülés helye:

Ecsegfaiva, Községháza tanácskozó terme

Ecsegf’alva, 2020. július 23.

Tisztelettel:

/

/ ‘
‚~alambos~~’áu
I
polgármester

“

Jelenléti ív
a 2020. július 30-án megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelentekről.

Galambos István

polgármester

Gaál Mariam~a

képviselő

Juhász Károly

képviselő

Kovácsné Vékony Anita képviselő
Mohácsi Kálmánné

képviselő

Pocsai Krisztián Ferenc

képviselő

Szarka Edina

képviselő

Szarka Andrea

aljegyző

Szőts Ivett

j egyzőkönyvvezető
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ELŐTERJESZTÉS
Ecsegf’alva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 30-án tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Az előterjesztés tárgya:
Melléklet:

Orvosi ügyeleti feladatellátás

A napirend előterjesztője:

Galambos István polgármester

Az előterjesztést készítője:

Szarka Andrea aljegyző

-

A képviselő-testületi ülés jellege:
nyílt ülés
zárt ülés
zárt ülés indoka a Mötv. /46. ~(2) /alapján*:
* nevesítendó’ a tárgykör p1.. hatósági ügy, vagy a megadott téma betújele pl.: aa)
-

Döntés jellege:
-

~yszerű többsé~el

minősített többséggel

minősített többségi szavazás indoka a Mötv./5O.~! alapján**:
* * nevesítendó’ a tárgyköi~pl.: rendeletalkotás, vagy a megadott téma sors:ámapl.:

Előzetesen tárgyalta:
Pénzügyi és U~yrendi Bizottsá2,

Ecsegfalva, 2020. július 23.
G lambos István
polgármester

].

* A képviselő-testület ülés jellege:

a) zárt ülést kell tartani

aa) hatósági,
ab) összeférhetetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) érintett kérésére zárt ülést tart

ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el

ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**

Minősített többségi szavazás szükséges:
1.
2.

a rendeletalkotás;
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása. társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez;
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához;
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez;
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy
más érintett üzleti érdekét sértené;
I O. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
a) a képviselő-testület gazdasági programj ának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy
elidegenítéséhez, megterheléséhez,
c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiirásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
O hitelfelvételhez,
g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az
átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2020. június 30-án, a 33/2020 (VI.30.) Ef. Kt.
számú határozatban döntött, hogy Ecsegfalva település orvosi ügyeleti ellátását az Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kt~. (székhely: 4031 Debrecen, István Út 6.) lássa el 2020. augusztus 1.
napjától 2021. december 31. napjáig látja el.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kt~. ajánlatában szereplő kötelezettségeit részben
tudj a teljesíteni. Tájékoztatásuk alapján Kisúj szállás Város Önkormányzata eredménytelenné
nyilvánította a korában lefolytatott beszerzési eljárást és az Új ajánlatkérésben Karcag
településen található ügyeleti központot jelölt meg. Ezáltal a 33/2020. (VI.30.) Ef.Kt. számú
határozatban elfogadott kisújszállási központból nem tudja heti négy alakalommal biztosítani
az ellátást, kizárólag Fegyvernek (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet Út 128/A) központtól
tudj a biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
(székhely: 4031 Debrecen, István Út 6.) az ajánlati tételében szereplő illetve a módosult
ajánlatát tárgyalja meg és szíveskedjenek döntést hozni.

Határozati javaslat:
_______/2020. (VI1.30.) Kt. hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy „Központi Orvosi
Ügyeleti Ellátás Ecsegfalva közigazgatási területén,. című beszerzési eljárás keretében az
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István Út 6.) által küldött 2020.
július 29.-én kelt ajánlata alapján hozott 33/2020. (VI.30.) Ef. Kt. számú határozatát
visszavonja és a nyertes ajánlattevővel szerződést nem kíván kötni, mivel a szolgáltató
2020.07.28.-án kelt jelzése alapján az ajánlatban tett vállalásokat teljes egészében nem tudja
teljesíteni, a 5310 Kisúj szállás, Nyár utca 7. szám alatti központból a központi orvosi ügyeleti
ellátást nem tudj a biztosítani.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert egy új eljárás lefolytatásával.

Fele ló’s: Galambos István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület
véglegesítésével.

Felelős:
Határidő:
Melléklet:

megbízza

a

polgármestert a

döntéssel

kapcsolatos

további

Galambos István polgármester
Azonnali
-

Ecsegfalva, 2020. július 23.

Galambos István
polgármester

lépések

