Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2010.

Jegyzőkönyv
Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 7-én
/szerda/ 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésről.

Jelen vannak:
Önkormányzat részéről:
Abonyi Henrik, Csóti Péter, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Faludi Tamás, Dr. Kiss
Tibor, Leiz Sándor, Oláh Péterné, Dr. Szabó Lajos képviselők, Terbe Zoltán
polgármester, Szabóné Csárády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /12 fő –
66,67%/
/Fogl András és Nyerges Benjamin képviselők később érkeznek.
Kolompár Orbán, Lendér Julianna /Nagy Imréné/, Mózer Gyula és Szikora
Lajosné képviselők jelezték távolmaradásukat./
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné
osztályvezető, Béres László és Törökné Gáspár Edit bizottsági referens, Provics Ildikó
pályázati referens, Serbán György Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője és az Épinber Kft. képviseletében Tóthné Bodogán Ilona,

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 12 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Abonyi Henrik és Leiz Sándor képviselőket javasolta és kérte,
hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett –
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Terbe Zoltán polgármester ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat,
kérte, hogy a kerüljön megtárgyalásra a Kiskunmajsai Energetikai Program (KEP)
elfogadásáról szóló 25/2010. számú határozat visszavonása és a Tajó és bodoglári
autóbuszjárat április hónapban történő szüneteltetése.
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Faludi Tamás képviselő
Kérem a képviselő-testületet, hogy 1./ napirend b) pontja a Járóbeteg-szakellátó működéséhez
szükséges személyi feltételek megteremtésére felhatalmazásról szóló előterjesztés kerüljön
napirendről levételre.
Mivel az előző képviselő-testületi ülésen megvitatásra került, és azt a határozatot hozta a
testület, hogy megbízza a Kft-t, és kerüljön a testület elé a pályázatok kiírása. Annak kellene
most előttünk lennie, nem pedig ennek a határozatnak a visszavonása. Kérem, ez a pont
legyen levéve napirendről, és az előző határozat kerüljön végrehajtásra.
/Fogl András képviselő megérkezett, jelen van 13 fő./
Terbe Zoltán polgármester megkérdezi, hogy Dr. Kiss Tibornak, mint az Egészségügyi
Bizottság elnökének, mi az álláspontja.
Dr. Kiss Tibor képviselő
A pályázat kiírásával meg kell bízni a Nonprofit Kft. igazgatóját, annak tartalmáról és
pályázatok beérkezéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.
A határozati javaslattal én sem értek egyet, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság kerüljön megbízásra a
pályázatok elbírálásával. Úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek a projekt kiírásában
különösebb döntési lehetősége nincs, mivel a pályázatban kiírásra kerül, hogy milyen
szakrendelések lesznek. Ennek megfelelő végzettségű szakorvosokat kell megpályáztatni, az
elbírálásról a szakbizottság és a Nonprofit Kft. igazgatójának részvételével kell dönteni,
amiről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Létszámadatokat addig közölni nem lehet, amíg a pályázatok meg nem érkeznek, mivel
elképzelhető, hogy egy szakrendelést több szakorvos fog ellátni. A döntést minél később
hozza meg a képviselő-testület, annál nehezebb lesz a pályázatok elbírálása és a szakorvosi
rendelő beindítása.
Fogl András képviselő
Polgármester úr, egyetértek azzal a kezdeményezéssel, hogy az eredeti 71/2010. sz. határozat
maradjon érvényben, hiszen ebben már konszenzus született a képviselő-testület részéről. A
testület többsége azon az állásponton alapuló döntést hozott – tudomásul véve, hogy nincs
érdemi beleszólása a döntésekbe – hogy magához kívánja vonni azt a jogot, hogy előzetesen
véleményezi a pályázati kiírásokat, illetve azt követően látni is akarja ezeket a pályázatokat.
/Nyerges Benjamin képviselő megérkezett, jelen van 14 fő./
Abonyi Henrik képviselő
Kérem a képviselő-testületet, hogy az Egyebek napirendi pont kerüljön felvételre.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Kiskunmajsai Energetikai Program
(KEP) elfogadásáról szóló 25/2010. számú határozat visszavonása és a Tajó és bodoglári
autóbuszjárat április hónapban történő szüneteltetéséről szóló előterjesztés napirendre
felvételre kerüljön, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta
az előterjesztések napirendre való felvételét.
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Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, az 1. napirend b) pontja kerüljön napirendről
levételre, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett – az
előterjesztést levette napirendjéről.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 2./ napirendként az Egyebek napirend
felvételre kerüljön, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett –
elfogadta a napirendi pont felvételét.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívó 1./ napirendjének c)
pontja a Járóbeteg-szakellátó orvosi gép,- műszer, berendezés szállítása, szerelése munkáira
vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárás és az 1./ napirend d) pontja a Járóbetegszakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárásról
szóló előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra - mivel a nyílt ülés tartása
üzleti érdeket sértene – kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett – nem
fogadta el a zárt ülés tartását.
Majd a fenti szavazatok arányában az alábbi napirendet fogadta el.

Napirend
1./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) A Járóbeteg-szakellátó központhoz telek kiegészítés térítésmentes átadásáról
b) Kiskunmajsai Energetikai Program (KEP) elfogadásáról szóló 25/2010. számú határozat
visszavonása
c) Tajó és bodoglári autóbuszjárat április hónapban történő szüneteltetéséről
d) A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép,- műszer, berendezés szállítása, szerelése munkáira
vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárásról
e) A Járóbeteg-szakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó új egyszerű
közbeszerzési eljárásról
2./ Egyebek
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1./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
a) A Járóbeteg-szakellátó központhoz telek kiegészítés térítésmentes átadásáról
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, Terbe Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
75/2010. sz. határozat
A Járóbeteg-szakellátó központhoz telek kiegészítés térítésmentes
átadásáról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 1282 hrsz-on
található telekből 211 m2-es terület térítésmentes átadásához a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére.
A fenti hrsz-on található 1800 m2-es terület természetbeni apportként való beviteléről az
önkormányzat 279/2009. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozatában már döntött.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
b) Kiskunmajsai Energetikai Program (KEP) elfogadásáról szóló 25/2010. számú
határozat visszavonása
Béres László bizottsági referens
A szakbizottság megtárgyalta és támogatta, hogy kerüljön visszavonásra a 25/2010. számú
önkormányzati határozat.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselő-testületet, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
76/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Energetikai Program (KEP) elfogadásáról szóló
25/2010. számú határozat visszavonása
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2010. számú határozatát
visszavonja.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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c)

Tajó és bodoglári autóbuszjárat április hónapban történő szüneteltetéséről

Béres László bizottsági referens
Az autóbusz üzemeltetője a Kiskuntérségi Kft. tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy
APEH ellenőrzés miatt az árkiegészítés töredékét kapták meg, így nem tudják teljes
egészében üzemeltetni a buszjáratot. Az utasszámlálás alapján a Tajó és bodoglári járat
áprilisi szüneteltetését kérnék, várhatóan április végére az ellenőrzés alapján eldől, hogy
tudják-e tovább üzemeltetni a járatokat.
Faludi Tamás képviselő
A kérelmet nem tudom támogatni, a Településfejlesztési Bizottságnak tárgyalnia kellett volna
a kérelmet és meghallgatni az érintetteket.
Oláh Péterné képviselő
Kígyóson, Tajón, Gárgyánban nincs is más buszjárat, kérem a képviselő-testület, ne fogadja el
a Kft. bejelentését.
Terbe Zoltán polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Településfejlesztési Bizottság elé kerüljön a
kérelem megtárgyalása, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta.
77/2010. sz. határozat
Tajó és bodoglári autóbuszjárat április hónapban történő szüneteltetéséről
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Településfejlesztési
Bizottságot, hogy Tajó és bodoglári buszjáratok működését tárgyalja meg, az érintett
Kiskuntérségi Kft. képviselőjének meghívásával.
Felelős: Mózer Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
d) A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép,- műszer, berendezés szállítása, szerelése munkáira
vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárásról
Terbe Zoltán polgármester felkéri Serbán György Nonporfit Kft. igazgatóját, hogy tegye
meg hozzászólását.
Serbán György György Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Az írásbeli előterjesztés minden képviselő számára kiküldésre került. Kérem Önöket, hogy a
belátásuk szerint hozzák meg a döntésüket.
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Terbe Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
78/2010. sz. határozat
A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép,- műszer, berendezés szállítása,
szerelése munkáira vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárásról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozása és fejlesztése a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007
projekt keretében az orvosi gép, műszer, eszköz szállítási, szerelési munkákra vonatkozó
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat
vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Kortex Kft. (1024. Budapest, Lövőház u.
24.) vállalkozás ajánlatát javasolja nyertesnek kihirdetni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
taggyűlésén e határozatnak megfelelő döntés meghozatalát támogassa szavazatával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

e) A Járóbeteg-szakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó új egyszerű
közbeszerzési eljárásról
Terbe Zoltán polgármester felkéri Serbán György Nonporfit Kft. igazgatóját, hogy tegye
meg hozzászólását.
Serbán György György Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Az írásbeli előterjesztés minden képviselő számára kiküldésre került. Kérem Önöket, hogy a
belátásuk szerint hozzák meg a döntésüket.
Terbe Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta.
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79/2010. sz. határozat
A Járóbeteg-szakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó új egyszerű
közbeszerzési eljárásról
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozása és fejlesztése a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007
projekt keretében az informatikai eszközbeszerzés szállítási, szerelési munkákra vonatkozó
nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok vonatkozásában a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Béker-Soft International (Budapest, Hengersor u. 73.) vállalkozás ajánlatát
javasolja nyertesnek kihirdetni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
taggyűlésén e határozatnak megfelelő döntés meghozatalát támogassa szavazatával.
Felelős: Terbe Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2./ N a p i r e n d
Egyebek
Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Abonyi Henrik képviselő
Az április 11-i választással kapcsolatban a tegnapi nap folyamán volt a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjainak az eskütétele, melynek meghívóját több párt delegáltja a tegnapi nap
folyamán kapta meg, ami március 23-i dátumozással készült. Ebben a levélben a Helyi
Választási Iroda vezetője azt kérte, hogy április 1-ig jelezze, aki nem tud részt venni az
eskütételen és az oktatáson. Kérdezem, a pártdelegáltak miért nem kapták meg ezeket a
leveleket időben?
Dr. Tóth Mária jegyző
A kérdéses két párt, delegáltjait pénteken reggel jelentette be, és ezt követően a választási
adminisztrációval foglalkozó választási kollegának átadtam a névsort. Pénteken informatikai
választási főpróba volt, a napi munka mellett elvégezte a pártdelegáltak ellenőrzését a Helyi
Választási Iroda, ezt követően a nevekre szóló meghívók a keddi oktatásra vonatkozóan, a
borítékokba kerültek. A borítékokat a kolleganő kihelyezte a postázóba, és onnan nem került
teljes körűen postázásra. Nem hívta fel a figyelmét a postázást végző munkatársaknak, velem
nem tudatta, hogy ezzel gond van és ezért fordulhatott elő, hogy a hivatalos papíralapú
értesítést nem kapták meg. A pótoktatás és a keddi oktatás időpontját szóban minden delegáló
szervezetnek jeleztem, illetve kértem, ha lehetőség van rá – az ünnep miatt – a delegáltak
névsorát mihamarabb szíveskedjenek leadni.
A hivatalos értesítés ezért maradt el, ami miatt a kolleganőt figyelmeztetésben részesítettem a
mai napon.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
A mai nap folyamán a Spar vezetője hívta fel a figyelmemet arra, hogy tud-e a kiskunmajsai
Önkormányzat arról, hogy az elmúlt héten félnapig nem volt energia ellátása a Munkaügyi
Hivatalnak és a Sparnak.
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Amennyiben a következő időszakban ilyen áramkimaradás várható, kérnék az
önkormányzatot, hogy tájékoztatást kapjanak róla, mivel elég sok kárt okoztunk számukra.
Terbe Zoltán polgármester
Tájékoztatom az Alpolgármester Asszonyt, hogy az áramszolgáltató és a vállalkozó között
van egy áramszolgáltatási szerződés, a kiskunmajsai Önkormányzatnak semmi köze ehhez a
szerződéshez. Ezt a vitát az áramszolgáltatónak és a fogyasztónak kell egymás között
lefolytatnia, nem áll módunkban beleszólni az ő általuk kötött szerződésbe.
Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
Úgy hallottam ez a probléma az új egészségügyi intézmény miatt alakult ki, ezt a munkát az
önkormányzat vagy a Nonprofit Kft. rendelte meg.
Terbe Zoltán polgármester
A trafó a Démász tulajdona és az szereli fel, nekik kell úgy megoldani, hogy a lakosság felé
minél kisebb áramkimaradás legyen. Ez a jogvita nem tartozik az önkormányzatra, ez a
Démászra és a fogyasztóra tartozik. Szívesen eljárunk a Démász-nál, de nem vagyunk
érintettek az ügyben.
Abonyi Henrik képviselő
Az Arany János Általános Iskolában az elkövetkezendő időszakban az Oktatási Hivatal
ellenőrzést fog tartani, ennek eredménye - mint fenntartónak – ismertetésre kerül. Az elmúlt
évben Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszonynak sikerült kiharcolnia azt, hogy az
intézmény szakmai felülvizsgálata megtörténjen. Ezért csak köszönettel tartozhat a fenntartó
önkormányzat Szabóné Csábrády Anikó alpolgármesternek, hogy végül is sikerült végig vinni
a segítő szaktanácsadást. Azt gondolom, ha az ellenőrzés jó eredménnyel végződik, az
köszönhető annak a harcnak, amit az Alpolgármester Asszony végig vitt a képviselő-testületi
ülésen. Amit most sem értek, hogy miért volt a képviselő-testületnek probléma, hogy egy
szaktanácsadással segítsük az intézmény munkáját.
Faludi Tamás képviselő
Levettük napirendről az egészségügyi központtal kapcsolatos pályázati kiírásokat, de
egyetértve Dr. Kiss Tibor képviselőtársammal abban, hogy az idő bennünket sürget.
Kérdezem, miért húzzuk az időt, miért nem volt elegendő a két hét arra, hogy a pályázati
kiírások elénk kerülhessenek és mikorra várható, hogy ez megtörténik? Ennek érdekében
bármikor részt tudunk venni egy rendkívüli testületi ülésen.
/Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester távozott, jelen van 13 fő./
Serbán György György Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője
A döntési mechanizmust illetően félreértések adódhatnak itt a képviselő-testületben. Ebben az
előterjesztésben nem konkrétan arról lett volna szó, hogy a Nonprofit Kft. és az Egészségügyi
Bizottság elnöke neki foghattunk volna a pályázati kiírásnak, hanem arról lett volna szó,
amiről az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület, miszerint most konkrétan
kiírhattuk volna a pályázati kiírásokat.
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Két héttel ezelőtt és a múlt héten is készült már egy konkrét pályázati kiírás az orvosi
álláshelyekre, erről lehetett volna beszélni. Úgy gondolom nem bonyolult kiírni az
orvosoknak az álláshelyét, amit bármelyik testületi ülésen meg lehetne tenni, akár most is
dönteni lehetne a kiírás feltételeiről.
Faludi Tamás képviselő
Kérdezem, miért nem került a képviselő-testület elé a kiírás?
Serbán György György Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Az Egészségügyi Bizottság előtt már volt ez a kiírás.
Terbe Zoltán polgármester
A mai Hírlevélben a képviselőtársaimnak adtam tájékoztatást arról, hogy a járóbetegszakrendelő működtetésére vonatkozóan több alternatívát is szeretnénk kipróbálni. Az egyik a
támogatási szerződésben foglaltaknak felelne meg, mely szerint a Nonprofit Kft. alkalmazná
szerződésben vagy munkaviszonyban azokat az orvosokat vagy asszisztenseket, akik
üzemeltetnék ezt a létesítményt. Ilyen módon nekünk kell megversenyeztetnünk, és nekünk
kell a szerződéseket megkötni velük. Van még egy alternatíva, ami kedvezőbb lehet az
önkormányzat számára, hogy közreműködői szerződés keretében működtesse az intézményt.
A Hírlevélben tájékoztattam arról a képviselő-testület tagjait, hogy pénteken megyünk fel a
STRAPI-hoz megtárgyalni annak lehetőségét, hogy közreműködői szerződés keretében
alkalmazzuk-e az orvosokat, vagy pedig egy céget bízzunk meg közreműködési szerződés
keretében. Amennyiben a STRAPI elfogadhatónak tartja ezt a variációt, akkor nem nekünk
kell az orvosokat megversenyeztetnünk, hanem a közreműködő szervezetnek, és az köt velük
szerződést. Addig nem célszerű kiírni a pályázati kiírást, míg a STRAPI-nál nem tisztázzuk
ezt a jogi helyzetet, amennyiben ez megtörténik, abban az esetben a képviselő-testület fog
dönteni, és a szerint fogjuk a pályázatot megejteni. A STAPI álláspontjára várva, még korai
lenne a pályázat kiírása.
Fogl András képviselő
A legutóbbi testületi ülésen is már felvetődött, amit Serbán György ügyvezető-igazgató úr
már említett, hogy a szükséges dokumentációk elkészültek a szakbizottság tárgyalta, és
többünk meglepetésére nem került a képviselő-testület elé. Erről akkor a képviselő-testület
semmilyen tájékoztatást nem kapott, a többségnek nem is volt arról tudomása, hogy a
Polgármester vagy az Ügyvezető úr esetleg más működtetési alternatívákban gondolkodik.
Ezzel nekem nincs is problémám, de ne mutogassunk a képviselő-testületre, hogy mi húzzuk
az időt, mikor mi már a költségvetés elfogadásakor azt kérdeztük, hogy a költségvetésben
miért nem szerepel a járóbeteg-szakellátó. Azóta majdnem eltelt 2 hónap és nincs előttünk
semmi.
Terbe Zoltán polgármester
Én nem jeleztem a képviselőtársaim felél, hogy a testületre várunk, nem a testületre kell várni,
hanem az irányító hatóságra. Ahhoz, hogy konkrét pénzügyi elképzelések szülessenek, az
OEP-vel a tárgyalásnak meg kell történnie. A holnapi nap várnak bennünket az OEP-nél, ahol
talán tájékoztatást tudnak adni arról, hogy a jelenlegi magyarországi helyzetben a teljesítmény
volumenkorlát alkalmazása esetén mennyi az a forrás, amit az OEP heti 200 órás orvosi
ellátásra biztosítani fog Kiskunmajsán a járóbeteg-szakrendelőre.

10

Ez az információ, ha birtokunkban lesz, akkor a bevételi oldalról többet fogunk tudni. A
pénteki megbeszélésen a közreműködési lehetőségekről is tárgyalunk, ha a birtokunkban lesz,
akkor tudunk érdemben a testület elé letenni konkrét számadatokat, javaslatokat.
/Dr. Kiss Tibor és Abonyi Henrik képviselő távozott, jelen van 11 fő./
Fogl András képviselő
Polgármester úr, amit elmondott én azt értem és el is tudom fogadni, azonban az április 2-án
készült előterjesztés ezt nem tartalmazza. Az előterjesztés szövege és a határozati javaslat
teljesen egyértelmű és más okokra hivatkozik, nem pedig arra, amit most Polgármester úr
mondott.
Terbe Zoltán polgármester
Ugyanarról beszélünk mind a ketten, az előterjesztés szövegében nem az van, hogy a
pályázati felhívást a holnapi nap folyamán tegyük közzé, hanem bonyolítsa le a két személy a
pályázatot. Abban az időpontban kezdődjön meg a pályázat lebonyolítása, amikor a
legkedvezőbb szakmailag és a legkorábbi időpontban.
Faludi Tamás képviselő
Ez a nagy probléma, hogy egy önkormányzati képviselőnek úgy kell az információt
összeszednie, és próbálok belőle egy képet összerakni, ami nem biztos, hogy valós. Értem,
amit a Polgármester és az Ügyvezető úr is elmondott, ebből fog gondolom a következő
testületi ülésre egy előterjesztés elkészülni. A képviselő-testületnek valamilyen beleszólási
jogának csak kellene lennie a finanszírozást illetően, továbbá a Kft-ben mint tulajdonosnak,
véleményezi jogának kellene lennie. Így nem értem, hogy miért kellett volna visszavonni azt a
határozati javaslatot. A következő testületi ülésre várjuk az előterjesztést.
Fogl András képviselő
Sajnálom, hogy Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester asszony és Abonyi Henrik képviselő
úr távozott. Nem igazán értettem Abonyi Henrik képviselő úr hozzászólását, hogy nekünk
valamiért köszönetet kellene mondanunk? Amennyiben hibát találnak az intézménynél, akkor
az Alpolgármester Asszonyt kell megdorgálnunk?
Több kérdés, hozzászólás nincs Terbe Zoltán polgármester megköszönte a képviselők
megjelenését és a testületi ülést 17 órakor bezárta.
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