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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2017. március 9. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 

(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt ülésének 
 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

              c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1./ Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
 
 
 
 
 
 
 
S z a k á c s i, 2017. március 9. 
 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 
              aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9. 

napján az Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatalban (3780 Edelény,  István 
király útja 52.) megtartott rendk ívüli nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
     Indre Karolina képviselő 
     Molnár Andrásné képviselő 
  
Igazoltan távol: Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester 
 
Nem jelent meg és távolmaradásának okát sem jelezte: Gáspár Krisztián 
képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző 
  Dr. Sáhó Anna fogalmazó 
  
 
 
Oláh Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
  
1./ Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjával kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját – 3 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 
1./ Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
     Előadó: polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, a központi orvosi ügyelet ellátására 
közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, tekintettel arra, hogy a feladatot korábban ellátó 
Bódva-Med Kft. ügyvezetője nem kívánja a jövőben ellátni ezt a feladatot. Ezzel 
kapcsolatban az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása az önkormányzatokat 
határozathozatalra kérte fel. Jelen határozati javaslat azt tartalmazza, hogy Szakácsi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
vállalja lakosonként (165 fő) 20,-Ft/fő, összesen 3.300,-Ft megfizetését a Többcélú 
Társulás felé. 
 
Indre Karolina képviselő felvetette, hogy több alkalommal előfordult, hogy beteg 
gyerekhez hívták az ügyeletet és nem jöttek ki, kaptak olyan választ is, hogy az 
ügyeletről nem tudnak kimenni, és oldják meg, hogy behozzák Edelénybe. 
 
Oláh Lajos polgármester szerinte az ilyen helyzeteket nem tudják megoldani, akinek 
nincs autója. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Az Önkormányzat fizet, ezért sem érti, hogy ha hívják 
az ügyeletet, miért nem jönnek ki Szakácsiba. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Ezért van a közbeszerzési eljárás kiírva, és valószínűnek 
tartja, hogy más lesz az orvosi ügyeletet ellátó, ezért remélik, hogy nem fog ilyen 
előfordulni. 
 
Oláh Lajos polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 

 
SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2017.(III.09.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést 
és a következő határozatot hozta: 
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a) Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) vállalja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges 20,-Ft/fő egyösszegű támogatás 
(összesen: 20,-Ft*165 fő = 3.300,-Ft) 2017. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére történő megfizetését az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása felé azzal, hogy ezen összeg becsült 
költség, az eljárás végén a Társulás elszámol a társult tagokkal a 
felhasználásról. 

 
b) Képviselő-testület vállalja az orvosi ügyelet jövőbeni ellátásának 

megszervezéséhez a jelenleg hatályos kiegészítő hozzájárulás 
megfizetését a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés 
teljesítése érdekében. 

 
c) Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társulási megállapodás 

szabályait megszegő, kötelezettségeit nem teljesítő (pl. orvosi 
ügyelet ellátásához szükséges kiegészítő hozzájárulást nem vagy 
jelentős késedelemmel fizető) tagokat zárják ki 2017. december 
31. napjával a társulásból, melyről a Képviselő-testületek a 
későbbiekben minősített többséggel hozott határozattal döntenek. 

 
Határidő: 2017.03.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Társulás, osztályok 

 
 

Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - 
megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
     aljegyző                  polgármester 
 


