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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 4-én
megtartott rendkívüli üléséről.
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Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 4-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - ülésterem

Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 7 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzőasszonyt és képviselő-társaimat.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására feladatellátási
szerződés megtárgyalása

Gáncs István
polgármester

2./ A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása

Gáncs István
polgármester

3./ Egyebek

Gáncs István
Polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására feladatellátási szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Szekszárd Polgármestere megküldte a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának határozatát, amelyben hozzájárul Tengelic Község Önkormányzatának a
háziorvosi központi ügyeleti társulásból való kilépéséhez 2012. december 31. napjával.
Ahhoz, hogy az ellátás folyamatos legyen szükséges a feladat ellátására szerződést kötni egy
szolgáltatóval. A Paksi kistérségben ezt a feladatot az Emergency Service Egészségügyi
Szolgáltató Kft. (Budapest Árva u.22.) látja el. Mivel önkormányzatunk csatlakozott a Paksi
kistérséghez és egyébként is a Paksi járáshoz tartozunk, javasolom az ügyeleti feladatokkal ezt a
Kft-t megbízni.
A szerződés mintát minden testületi tag megkapta.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
1/2013. (I.4.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt szerződés szerinti
feltételekkel megbízza az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-t a háziorvosi
feladatok munkaidőn kívüli ellátását biztosító központi orvosi ügyelet ellátására 2013. január 1.
napjától.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester

2./ A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Gáncs István polgármester: Az előző testületi ülésen elfogadtuk a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását. Az ülés után megküldtük a MÁK-nak a módosításnak a törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges iratokat. A MÁK hiánypótlási felhívást adott ki,
melyet 20 napon belül pótolni kell. Ki kell egészíteni az alapító okiratban a költségvetési szerve
alaptevékenységét szövegesen. Az alapító okirat egyes pontjainak megnevezését pontosítani kell,
illetve a záradék megfogalmazását kell átírni. Ennek megfelelően kérem az alapító okirat
módosítását és az egységes szerkezetét elfogadni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt
szavazásra bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Tengelic Község Önkormányzatának
2/2013. (I.4.) számú Képviselő-testületi határozata
1.Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 98/2012(XII.13) Kt. számú határozat
mellékleteit e határozat mellékletei szerint módosítja.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt , hogy gondoskodjon a módosításnak a költségvetési
szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: 2013. január 16.
Felelős: jegyző

A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az
ülést bezárja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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