Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 7-én,
18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége (Halásztelek, Szent László tér 1.).
Jelen vannak: Török Istvánné alpolgármester, Erdődi Sándorné, Fekete Violetta, Dr. Fodor
József, Dr. Füredi Béla, Hanfeldt István, Kardos Zoltán, Lengyel Izabella, Sipos Tibor, Tolnai
József, Végváriné Nyíri Lídia képviselők.

Igazoltan távol: Szentgyörgyi József polgármester, Horváth Lajos, Kiss Miklós képviselők.

Megjelent meghívottak: Jordánné Besenyei Mária igazg. irodavez. Horváth Attila adó- és
pénzügyi irodavez., Berczeli Emília műszaki irodavez.

Napirendi pontok:
1. TÁMOP-6.1.2/A/09/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok” című pályázat. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Török Istvánné alpolgármester
2. Orvosi ügyelet ellátása Halásztelek területén 2010. január 1-jétől. (írásos anyag
kiküldésre került)
Előterjesztő: Török Istvánné alpolgármester

Zárt ülés:
1. Védőnői pályázattal kapcsolatos döntés. (pályázat a hivatalban megtekinthető)
Előterjesztő: Török Istvánné alpolgármester

Török Istvánné: Szeretettel köszöntöm a testület tagjait, megjelent vendégeinket. A mai
testületi ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Polgármester úr
szabadsága miatt távol van, ezért én helyettesítem.
A 2. sz. napirendi pontot – az óvodabővítést – szeretném, ha levennénk napirendről, mivel a
pályázat nem készült el. A zárt ülés 2. napirendi pontját - a könyvvizsgáló megválasztását
szintén javaslom levételre. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, jelezze! Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
Jegyzőkönyv hitelesítőket kérnék - Végváriné Nyíri Lídia és Dr. Fodor József képviselők
jelentkeznek. Aki a hitelesítőket elfogadja, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11
fő igen szavazattal elfogadja a hitelesítők személyét.
Sipos Tibor: Annyit szeretnék mondani, hogy már nem először fordul elő, hogy a napirendi
pontok nem valósulnak meg.
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Török Istvánné: A rendkívüli ülésre azért lett felvéve az óvodabővítés, hogy amennyiben
elkészül a pályázat, akkor tudjuk tárgyalni. Amennyiben nem vesszük fel napirendre, akkor
nem tudtuk volna tárgyalni, ha elkészül a pályázat, - mivel rendkívüli ülésen napirendi pontot
felvenni nem lehet.
Szeretném bemutatni az új kolleganőt, a hivatal műszaki irodavezetőjét - Berczeli Emíliát.

Napirend 1.) pontja:
Török Istvánné: Az első napirendi pontunk a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok” című pályázat.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtsa be a
TÁMOP-6.1.2/A/09/1 pályázatot, és hatalmazza fel a Polgármester urat, hogy az eljárásban
képviselje Halásztelek Város Önkormányzatát, továbbá hatalmazzuk fel a Polgármester urat a
pályázat, illetve a pályázattal kapcsolatos egyéb okiratok aláírására.
Sipos Tibor: A beadási határidő január 8-a, és ezért kell ennyire sietni. Szintén nem először
fordul elő, hogy ilyen rövid idő alatt kell felkészülni, benyújtani, - úgy gondolom, hogy a
felkészülési idő hosszabb volt. Miről szól a pályázat, mit akarunk ezzel kezdeni?
Horváth Attila: Ez a pályázat úgy lett nekünk felajánlva - akik az ÁROP-os pályázatot
koordinálják ajánlották fel ezt a pályázati lehetőséget. Nagyon kedvező mivel önerőt nem
igényel a pályázat, az egészséges nevelésre való törekvés, illetve az ehhez szükséges
programok és eszközök beszerzéséhez nyújt a pályázat lehetőséget. 1-10 m Ft között nyerhet
az önkormányzat támogatást, - minden megfelelőnek minősített pályázat nyertesként van
kihozva. A pályázatíró cég vállalta, hogy nekünk ezt a pályázatot elkészíti egy jelképes
összegért. Úgy döntöttünk, hogy ezzel az ajánlattal élni szeretnénk, és ezért hoztuk be testületi
ülésre.
Sipos Tibor: A pályázatnál felsorolt pontokból mit akarunk megvalósítani?
Horváth Attila: A pályázat tartalmaz különböző eszközbeszerzéseket, az eszközhasználattal
kapcsolatos előadásokat, illetve olyan orvosi, és egészségre nevelő előadók meghívását,
amelyet a pályázatíró cég összeállított. A pályázatot elbíráló cég kiválasztja azt az elemet,
amelyet támogatni fog.
Sipos Tibor: Nekünk, mint Halásztelek Város Önkormányzatának vannak ilyen terveink?
Horváth Attila: Pedagógiai programnak, egészségi programnak biztos, hogy kell lenni, mivel
kötelező önkormányzati feladat az egészségügy és az oktatás. Úgy kell felfogni ezt a
pályázatot, mint egy „mankót” az önkormányzati feladat ellátásához.
Sipos Tibor: Amik a pályázatban fel vannak sorolva, annak semmi köze sincs az
önkormányzati feladatokhoz.
Horváth Attila: Az oktatás és az egészségügy önkormányzati feladat.
Sipos Tibor: Többször volt már olyan pályázat, hogy nem tudom, hogy mit akarunk, de ennél
különösen nem tudom. Nincs a pályázatnak semmi előzménye, nincsen semmi előkészítése, én nem ismerem.
Horváth Attila: Maga a megelőzés, az egészséges életmódra való nevelés, arra szolgál, hogy
az emberek egészségét megőrizzük. Úgy érzem az a pályázatíró cég, aki nekünk ezt a
csomagot felajánlotta, kellőképpen fel van készülve, és el tudja úgy készíteni ezt az anyagot,
hogy az önkormányzatnak ebből csak haszna származzon.
Jordánné Besenyei Mária: Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, - de ez az
előterjesztésben is szerepel, hogy ez a pályázat kapcsolódik az ÁROP-os pályázathoz, a
pályázat a hivatalra, mint munkaegységre vonatkozik. Ez most nem települési szintű, hanem a
hivatal dolgozóira vonatkozik, - az emberi erőforrásnak az erősítése. Az ÁROP-os pályázat a
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szervezetnek a fejlesztése, az átalakítása, míg ez a pályázat a dolgozókra vonatkozik. Ezért
ajánlotta fel a pályázatíró cég, mivel az önkormányzat nyert a szervezetfejlesztési pályázattal,
nagyobb esélye van, hogy nyerjen az emberi erőforrásra is, mint egészségfejlesztő programra.
A hivatal dolgozóinak bizonyos rizikófaktorok lenyomására, pl. a dohányzás, a magas
testsúly, a stressz – az ezzel kapcsolatos programokra és eszközbeszerzésre vonatkozik.
Török Istvánné: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, akkor szavazzunk! Aki egyetért
a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen, 2
fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1/2010. (I.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” címmel kiírt TÁMOP-6.1.2/A/09/1
pályázatra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárásban képviselje Halásztelek Város
Önkormányzatát, a pályázatot valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb okmányokat írja alá.
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 2 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2.) pontja:
Török Istvánné: A 2. napirendi pontunk az orvosi ügyelet ellátása Halásztelek területén
2010. január 1-jétől.
Erdődi Sándorné: Javasolja a Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy
Halásztelek város központi orvosi ügyelete ellátásának biztosítására az International
Ambulance Service Kft-vel létrejött 2010. január 1-jétől létrejött 2010. március 31-ig szóló határozott idejű - ellátási szerződést hagyja jóvá, illetve az orvosi ügyelete ellátásának
biztosítására a Dr. GON Bt-vel létrejött határozott idejű ellátási szerződés meghosszabbítására
vonatkozó 135/2009.(XI. 26.) számú határozata az International Ambulance Service Kft-vel
létrejött szerződés aláírásával egy időben veszítse hatályát.
Sipos Tibor: Amennyiben abból indulunk ki, hogy mindenképpen legyen orvosi ügyelet,
akkor van-e más választásunk, mint ennek a megszavazása?
Török Istvánné: Az orvosi ügyelet január 1-jétől már működik Halásztelken. Dr. GON Bt
látta el az ügyeletet 2009. december 31-ig 833 e. Ft/ hó összegért, de utána nem vállalta volna
január 1-jétől csak 1.428.500,- Ft-ért. A meghívásos közbeszerzésre 3 pályázat érkezett,
ajánlatot tett még a DELTA Mentőszolgálat 938 e. Ft/hó összegért, a nyertes pályázó pedig
830 e.Ft/hó összegért vállalta az ügyeleti ellátást. A közbeszerzési pályázat kiírásra kerül
2010. április 1-jétől.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel - akkor szavazzunk! Aki elfogadja a Pénzügyi
Bizottság javaslatát, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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2/2010. (I.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek város
központi orvosi ügyelete ellátásának biztosítására az International Ambulance
Service Kft-vel (1145. Budapest, Thököly u. 165.) 2010. január 1-jétől létrejött
2010. március 31-ig szóló - határozott idejű - ellátási szerződést jóváhagyja.
2. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek város
központi orvosi ügyelete ellátásának biztosítására a Dr. GON Bt-vel létrejött
határozott idejű ellátási szerződés meghosszabbítására vonatkozó 135/2009.(XI.
26.) számú határozata az International Ambulance Service Kft-vel létrejött
szerződés aláírásával egy időben hatályát veszti.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Török Istvánné: Van még egy zárt ülés napirendünk.

Kmf.
Jordánné Besenyei Mária
igazgatási irodavezető

Török Istvánné
alpolgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Végváriné Nyíri Lídia
képviselő

Dr. Fodor József
képviselő

