KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2018. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

7/2018. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 27. napi
rendkívüli, nyílt testületi ülésén 15:15órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:
Lengyel György polgármester,
Varga Pál alpolgármester,
Mórocz Lajos képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György polgármester: köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a
jelenlevőket, hogy Kis Bálint és Pusztai Ádám képviselő urak előre jelezték, hogy nem tudnak
részt venni az ülésen munkahelyi elfoglaltság, illetve egészségügyi okokból kifolyólag.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot;
választása Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 3 testület tag 3
igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.
Lengyel György polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a
meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával,
kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Nyílt ülés
Napirend:
1.) Fogorvosi praxissal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Lengyel György polgármester

2.) Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester
1. Napirendi pont: Fogorvosi praxissal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Lengyel György polgámester

Lengyel György polgármester: Képviselő-testület előzőekben megkapta az írásos
előterjesztést, kérdezem jelenlevőket, kívánnak-e kiegészítést tenni?
Mórocz Lajos képviselő: Az írásos anyagot megkaptam, kérdésem, kiegészíteni valóm
nekem sincs, elfogadásra javaslom.
Varga Pál alpolgármester: Egyetértek az előttem szólóval. Elfogadásra javaslom én is.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az első
határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
44/2018. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
20/2018. (II.20.)./KT. sz. határozatát visszavonja, és az
alábbi határozatot hozza:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20. § (2) bekezdésére, 20/A § (4) bekezdésére
és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel, 2018. október 1. naptól, határozatlan időre
Dr. Tóth Mátét
egészségügyi alapellátást biztosító közalkalmazott
jogállású fogorvossá nevezi ki, 4 hónap próbaidő
kikötésével,
havi
bruttó
256.000.Forint
(személyi)illetmény biztosítása mellett.
A képviselő-testület felkéri Lengyel György
polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos
munkáltatói feladatok végrehajtásáról és a működési
engedély módosítása érdekében soron kívül
intézkedjen.

Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Aki elfogadja a második határozati javaslatot, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással,
0 ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
45/2018. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen PusztaföldvárKardoskút közös fogorvosi praxis tekintetében Dr.
Tóth Mátéval – mint helyettes fogorvossal – köt
megbízási szerződést a fogorvosi feladatok ellátására
2018.04.01-tól 2018.09.30-ig, havi bruttó 256.000.Forint megbízási díj ellenében,
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
megbízási szerződés aláírására, a működési engedély
módosítása iránti kérelem benyújtására és a
szükséges további jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Lengyel György polgármester

2. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Dr. Tóth Máté fogorvost az előző testületi üléseken
megismerhettük személyesen is, láthatjuk, hogy doktor úr településünkön, hosszú távon
gondolkozik. Az Önkormányzat látja majd el a jövőben a fogorvosi alapellátást, így teljesen
új helyzet állt elő. Bizonyos eszközök hiányára is fény derült, amelyet az elmúlt időszakban
pótoltunk, de még így is merültek fel eszközigények, amelyek beszerzése elengedhetetlenül
szükséges a fogorvosi alapellátás szakszerű ellátásához. Doktor úr utána járt és árajánlatokat
kért be, ami kiosztásra került a mai ülésre. Az árajánlatokban ÁNTSZ előírásoknak megfelelő
eszközök szerepelnek.
Ezen túl a sterilizáló készüléket megvizsgáltattuk, annak még hatályos az engedélye, azonban
ehhez kettő darab tálca szükséges, amit Dr. Kodácz Emese fogorvosnő az Orosházi Kórházból

tudott beszerezni ez ideáig. Felkerestük az Orosházi Kórház beszerzési osztályát, ahonnan a
második árajánlatot kaptuk és amit megismerhettek képviselő-társaim.
Továbbá felmerült egy fogorvosi szék beszerzése is, ami körülbelül 2-300 ezer forintba kerül
újonnan, viszont doktor úr ennek is utána járt és talált egy olyan céget, amely ilyen székek
felújításával foglalkozik és a felújított széket bruttó 50.000.- , azaz ötvenezer forint értékben
vásárolhatnánk meg. Ilyen fogorvosi széket nem minden fogorvos használ, viszont doktor úr
gyakorlata szerint ilyen széket szeretne használni, ebben tudja elvégezni biztonsággal a
munkáját.
Az eszközigények és a fogorvosi szék összesen körülbelül bruttó 115.000.- forintból
megvásárolható lenne.
Mivel eleinte Kardoskút fogja ellátni Pusztaföldvár pácienseinek az ellátását is, így nyilván
valóan szükség van a fogyó és maradandó eszközök pontos nyilvántartására is a költségek
megfelelő elosztása végett. Pusztaföldvár polgármesterével szóban egyelőre abban
maradtunk, hogy fele-fele arányban osztanánk meg a költségeket, amelyről egy megállapodási
szerződés már készül.
Mórocz Lajos képviselő: Pusztaföldvár is vásárol ilyen fogorvosi széket?
dr. Lipták Péter jegyző: A pusztaföldvári Egészségház felújítása után természetesen külön
fogorvosi széket fog vásárolni Pusztaföldvár is.
Varga Pál alpolgármester: Támogatom az eszközök és fogorvosi szék beszerzését, hiszen ez
szükséges a fogorvosi alapellátás szakszerű ellátásához.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy
bruttó 115.000.- forint összegben a fogorvosi eszközök beszerzésre kerüljenek a fogorvosi
alapellátás megkezdéséig, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
46/2018. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az 5945 Kardoskút, Petőfi u. 12. szám
alatti Egészségház épületében lévő fogorvosi rendelő
eszközbeszerzésének
tárgyában
a
beérkezett
árajánlatoknak megfelelően bruttó 115.000 Ft, azaz
bruttó száztizenötezer forint összeget biztosít a
2018. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: értelemszerűen

Lengyel György polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e még felvetés?
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 15 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.
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polgármester
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Jegyzőkönyv-hitelesítők:
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képviselő

Varga Pál
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