Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én
tartott nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Csurka Zoltánné óvodavezető
Bernáth Ildikó iskola igazgató
Gyömbér Ferenc ügyvezető
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy 5 képviselő jelenlétével az ülés határozatképes. Az ülést
megnyitotta. Bari Tiborné képviselő jelezte távolmaradását, Szabó Tibor képviselő úr
távollétéről nem tud. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács Istvánné
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
180/2011. (XII.15.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Lukács
Istvánné képviselőket bízta meg.
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Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). Mivel annak módosítására más javaslat nem hangzott el, kérte
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
181/2011. (XII.15.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testületének 2012. évi Munkaterve

Gémes László
polgármester

2./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. ÉVI MUNKATERVE
Gémes László polgármester előterjesztette a képviselő-testület 2012. évi Munkatervét
(2. sz. melléklet). Megkérdezte, az anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye. Kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a képviselő-testület 2012. évi munkatervét az
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
182/2011. (XII.15.) KT.
Tárgy: A képviselő-testület 2012. évi munkaterve.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
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A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon az
elfogadott munkaterv SZMSZ-ben meghatározott módon történő
kihirdetéséről, valamint az érintetteknek történő megküldéséről.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző és általa az érintettek.

2./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gémes László polgármester előterjesztette a helyi adórendeletek felülvizsgálatára
vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
önkormányzati rendeletet az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta
25/2011. (XII.15.) Önkormányzati rendeletét
a
magánszemélyek kommunális adójáról

Gémes László polgármester kérte, aki a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati
rendeletet az írásos anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta
26/2011. (XII.15.) Önkormányzati rendeletét
a
helyi iparűzési adóról
Gémes László polgármester előterjesztette a fogorvosi alapellátás biztosításáról szóló
írásos anyagot (4. sz. melléklet).
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a képviselő-testület október 27-én tartott ülésén
tudomásul vette Dr. Sipka Dénes fogorvos bejelentését, mely szerint a szegvári 2.
számú fogorvosi körzet működtetési jogáról lemond. A képviselő-testület
kinyilvánította szerződéskötési szándékát 2012. január 1. napjától az IKÓ-DENT Btvel, amelyet dr. Pálmai Ildikó fogorvos képvisel. Mindkét fogorvos elkezdte az
engedélyezési eljárás megindítását. Mivel még az engedélyeztetési eljárás
folyamatban van, így a körzet átadására 2012. február 1. napján kerül sor.
Az 1. körzet közel két éve betöltetlen. A MEP azt tanácsolta, hogy az 1. számú
körzetet Pálmai doktornő lássa el, így a körzet 100 %-os finanszírozást kap.
Dr. Pálmai Ildikó doktornőnek jelenleg Derekegyházán és Eperjesen van egy
összevont körzete. A finanszírozás lakosságszám alapján történik, a rendelési idő 30
óra. Amennyiben Szegvár összevonja az 1. sz. orvosi körzetet a két településsel,
akkor lehet a doktornőnek a maximális rendelési ideje. Egy orvosnak két praxisa nem
lehet. A doktornő elmondta, a későbbiekben csak Szegváron szeretne dolgozni.
Az eperjesi polgármester partner a fogorvosi körzetek összevonásában, a
derekegyházi képviselő-testület elfogadta a praxis összevonásáról szóló
megállapodást.
Gémes László polgármester kérte, aki a praxis összevonásáról szóló megállapodást
az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
183/2011. (XII.15.) KT.
Tárgy: Fogorvosi körzet kialakítása Eperjes Község, Derekegyház Község, Szegvár
Nagyközség 1. számú fogorvosi körzetére
Határozat

Derekegyház
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a fogorvosi alapellátás további biztosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.) A képviselő-testület támogatja Eperjes Község, Derekegyház Község
és Szegvár nagyközség 1. számú fogorvosi körzetében az egységes
fogorvosi körzet kialakítását.
2.) A képviselő-testület elfogadja a közös praxis működtetésére
vonatkozó Megállapodást, felhatalmazza a polgármestert annak
aláírásával.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester Szegvár, Szabó
István polgármester Derekegyház, Dr. Kiss Csaba polgármester
Eperjes, Gyömbér Ferencné jegyző, Dr. Pálmai Ildikó fogorvos.
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Gémes László polgármester kérte, aki a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
szóló önkormányzati rendeletet az írásos előterjesztés alapján elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta
27/2011. (XII.15.) Önkormányzati rendeletét
a
háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Gémes László polgármester kérte, aki az 1. sz. fogorvosi körzet működtetését a
határozati javaslat alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
184/2011. (XII.15.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség 1. sz. fogorvosi körzet működtetése.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szegvár nagyközségben működő 1. számú fogorvosi
körzet további működtetésének kérdését és az alábbi határozatot
hozta:
1./ Szegvár Nagyközség 1. számú fogorvosi körzetére vonatkozóan
Szegvár nagyközség Önkormányzatának van az egészségügyi
szolgáltatásra jogosító Működési engedélye 2010. január 1. napjától.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata az 1. számú fogorvosi körzetre
vonatkozóan a személyes ellátás nyújtására helyettesítőként Dr. Sipka
Dénes fogorvossal (orvosi pecsétszáma: 48061) kötött megállapodást
2010. január 1. napjától, melyet Dr. Sipka Dénes 2012. január 31.
napjával felmondott.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
felbontásával, az átadás-átvétel lebonyolításával.

2./Az Ikó-Dent Fogászati Ellátást Biztosító Betéti Társaság
képviselője: Dr. Pálmai Ildikó kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan,
hogy a praxis műkötetési jogát át kívánja venni.
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A képviselő-testület a Szegvár Nagyközségi 1. számú háziorvosi
körzet működtetési jogát vállalkozás formájában 2012. február 1.
napjától az Ikó-Dent Bt részére átadja. A személyes ellátás nyújtásával
Dr. Pálmai Ildikó fogorvossal (orvosi pecsétszáma: 50630.)
Megállapodást köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírásával.
3./
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
kezdeményezze a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi,
Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél az egészségügyi
szolgáltatásra jogosító Működési engedély visszavonását 2012. január
31. napjával, valamint a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár Csongrád megyei Kirendeltségénél a finanszírozási szerződés
felmondását 2012. január 31. napjával.
4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata felkéri Dr. Pálmai Ildikót,
hogy kezdeményezze a Szegvár Nagyközségi 1. számú fogorvosi
körzetre egészségügyi szolgáltatásra jogosító Működési engedély
kiadását 2012. február 1 napjától Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél, valamint
a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei
Kirendeltségénél a Finanszírozási szerződés megkötését.
5./ A Szegvár nagyközségi 1. számú fogorvosi körzet Ikó-Dent
Fogászati Ellátást Biztosító Betéti Társaság általi működtetésének
feltétele az Eperjes Község, Derekegyház Község és Szegvár
Nagyközségi 1. számú fogorvosi körzetének egyesítése, melyet
mindhárom település képviselő-testületének el kell fogadnia, illetőleg
az erről szóló Megállapodást meg kell kötnie.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Ikó-Dent Bt. Dr. Pálmai Ildikó fogorvos, Dr. Sipka Dénes
fogorvos, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Dél-alföldi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei Kirendeltsége, Pintér
Lászlóné
intézményvezető,
Váradi
Jánosné
gazdálkodási
osztályvezető.

Gémes László polgármester kérte, aki Szegvár nagyközség 2. sz. fogorvosi
körzetének működtetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
185/2011. (XII.15.) KT.
Tárgy: Szegvár Nagyközség 2. sz. fogorvosi körzetének működtetése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szegvár nagyközségben működő 2. számú fogorvosi körzet további
működtetésének kérdését és az alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő-testület tudomásul veszi az Origo-Dent Bt. képviselőjének, Dr.
Sipka Dénes fogorvos bejelentését a 2. sz. fogorvosi körzet fogászati ellátására
vonatkozó – 1996. június 5. napján megkötött – Megállapodás felmondását
2012. január 31. napjával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás felbontásával, az átadás-átvétel lebonyolításával.
2./ A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a személyes ellátást nyújtó
Dr. Sipka Dénes fogorvos a fogorvosi körzet működtetési jogát értékesíteni
nem kívánta, működtetési joga 2012. január 31. napjával megszűnik, így az
térítésmentesen Szegvár Nagyközség Önkormányzatára száll vissza.
3./
A képviselő-testület kéri az Origo-Dent
Bt.
képviselőjét, hogy
kezdeményezze a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi
Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél a részére a Szegvár Nagyközségi 2. sz.
fogorvosi körzetben nyújtott egészségügyi szolgáltatásra jogosító Működési
engedély visszavonását 2012. január 31. napjával, valamint a Dél-alföldi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei Kirendeltségénél a
finanszírozási szerződés felmondását 2012. január 31. napjával.
4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata (képviseletében Gémes László
polgármester) kezdeményezi a 2. számú fogorvosi körzetre egészségügyi
szolgáltatásra jogosító Működési engedély kiadását 2012. február 1. napjától az
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi
Népegészségügyi Intézeténél.
5./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata a 2. számú fogorvosi körzetre
személyes ellátás nyújtására helyettesítőként Dr. Pálmai Ildikó fogorvossal köt
megállapodást (orvosi pecsétszáma: 50630.)
2012. február 1. napjától.
Helyettesítésére Dr. Illyés Csilla fogorvost kéri fel (orvosi pecsétszáma: 50825)
6./ A fentiek alapján Szegvár Nagyközség Önkormányzata kezdeményezi a
Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei
Kirendeltségénél a 2. számú fogorvosi körzetre a Finanszírozási szerződés
megkötését.
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7./ A képviselő-testület a 154/2011. (X. 27.) KT. számú határozatát - jelen
határozat meghozatalával egyidőben - hatályon kívül helyezi.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné jegyző,
Origo-Dent Bt. képviseletében Dr. Sipka Dénes fogorvos, Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete,
Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei
Kirendeltsége, Pintér Lászlóné intézményvezető, Váradi Jánosné gazdálkodási
osztályvezető.
Szabó Tibor képviselő az ülésre megérkezett.
Gémes László polgármester képviselő társainak, az intézményvezetőknek,
cégvezetőnek, bizottsági tagoknak áldott, békés karácsonyt és eredményekben
gazdag boldog új évet kívánt.
Megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Dr. Vigh-Molnár Henriett
Lukács Istvánné
képviselő, jkv. hitelesítő

