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JEGYZÓKoNvv

Késziilt:2000. október 3]-én 9'00 órai kezdettel megtctbtt képviselőtestületi ütéstől'

Jelen vannak: Morvai István polgúrmester'Pádár Sándor alpolgármester, Fentor Lószló,
Í]ubainé Szabó Margit,Magyar Györg), Peidár István' Sőregi Ferencné'Tassy Maria
képl,iselők (8 fő)

Igazoltan távolmarult: Gál Tiborné és Mák Istvtin képvisel(ik (2 'Íő)

Tanúcskoz(tsi joggrtl megjeIent: Megg,,es Attila és Bohács János Pa.Biz.kal'tag,
Dr.Szabó Mónika háziorvos,
Tuzson Ágnes glógyszeré sz

Morvai lsfuán polgármester:

Kt)szön|i a képviselőtestüIet Íagjait, valamin| a tanácskozási joggal meglelenteket.
.|Iegállapítja, hog1l a testületi ülés határozatképes' mivel a 10 megválasztolt testületi tag kózüt
E.lő meg1elent, az ülést megnyitja,

JuvusoIja a képvise lőtestület Íagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat
ttirgyalják meg' amely a munkaterv szerinti tervezett ülésre vonatkozik'

Mivel más javaslat nem hangzott el, a Íestület tagiai a nupirendre yonatkozó előterjesztést
Iudomúsul veszik és az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyal/isra.

]./ ']elentés a lejitrt határidejű testüleli hattirozat végrehajtcisáról.
Előadó :' Morvai Istvan polgármester

2.i BeszilmoIó a község egészségüpyi alapellátásáról.
Előadó'' Dr'Szabó Mónika házioryos

3'/ Indínányok, bej elentések

I. napirencli pont Íórgyalósa:

A lejúrt határidejű teStüleíi hattirozatok végrehajtásról szóló jelentéshez kérdés nem hangzort
eI' a jelentésben 'foglaltakat a teSÍúIet íd8iai tudomiisul veszik.



- 98 -
2. napirendi poní tárgyalósa:

Sajbeli kiegészíÍés:

D r.Sza bó Món i ka lt ázi orvos :

Áz írásos beszómolót melyet a testület tagjai u meghívóval megkaptak rövid statisztikai
b e mutattis s al e gészít i ki.
Elmondja, hogl }999.évben 10'100 beteg esete volt, 382 hívrjs ttrlénÍ, s ez mellett jelentős
mennyiségíi, .fcllyamatos beteg ellcitast végeztek' Elmondja tovrjbbú, hogy pontosan milyen
technikai 'felszereltség áll rendelkezésükre, és milyen technikai .felszereltség hiányzik a beteg
e l l ltt ás zav ar t al an b i zt o s ít ás tiho z'

}Í o rv a i Is tv dn p o lg{i rmeste r :

'\Íegkas:Öni a szóbeli kiegészítést és kéri a testületi tagokot és a meghívott vendégeket, hog,,
teg'ék meg kérdéseiket, hozzászólásaikat'

Kérdések:

Hubainé Szabti Margit:

Konkréten mi az a műszer amely még hiányzik az egészségügyi alapellátús maximális
biztosítrjsához?

Vdlasz:

D r.Sza bó Mónika húziorvos :

'1z egészségügli alapeIlátás biztosításához a műszerezeltség adott, azonban segílené a
nunkájukat pld. eg URH készülék.

Meggyes AÍtiIa Pü,Biz.küIső tag:

A jelenlevő pyópyszerésztől megkérdezi, hogt a vállalkozói tevékenységből adódó mttnkáj ával,
yalaminl a gyógyszerellcitcissol meg van-e elégedve?

Tuuon Ágnes gyógyszerész:

Á privatiztició utáni időszak más feladatot és hozzáállást igényelt, hiszen azóta az épülel
úllagának megóvásáról, a munkáját segítő számítógép és egléb műSzerezetlség beszerzéséről,
és nem utolsó sorban a keresett és igényelt g,,óglszerek megszerzésérőI neki kell gondoskodni.
A régi időkben napokcll, sőt hetekig kellett vórni egl-egl glóglszer beszerzésére, amely most
jelenleg azzal módosult, hogl 21 órán belal, illetve napi g,tóglszer -sztjllíttissal meg lehet
szerezni az orvos áItal előirt, és a betegek (tltal igényelt glógyszereket.
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HozztíszóItísok:

Hubniné Szabó Margit képviseIő:

Elmondja' hogy az egészségügli alapellátással úgy a lakossilg, minr a luépviselőfuSrület

eg|,,áit meg vűn elégedve, amelyhez maximálisan segítséget nyii t a yédőnői szolgálát élén

t1őgozó védőiő is' Minkújukat megkösztni és a toliibbi feladatok végrehajtásáhtlz sikerekel

kívtin'

Ptitldr S dndo r alpo I gdrmester :

Á képvisetőtestület jó dintést hozott akkor, anlikor az öt prilyitzó közül a doktornőt vtilasztotta

htizi'orvosnak. Szorgalmával és lelkiismeretes hozzátilltisával elnyerte a lakossttg bizalmllt.

M o rva i I stv titt p o I gármeste r :

MegktszÖni a hozzászóltisokat és az elhangzott kérdéseket, és az arra adott választ.

Osízefoglalójitban elmondja, hog,, a konlcrét egészségügyi alapellátílshoz upyan nem turtozik

,,o,,-,oi a glógtszertári feladat, valamint a fogorvosi ellátds sem' azonban szükségesnek

ítéIte meg, hogy évente legalóbb egyszer az alapelláttist segítő és túmo4Itó egészségügyi

r:L,r|.ek munkílja| i's megismcrjt a restüIc|'
tsszességébei e tevékinységi kört úg,t ítéli meT, hogy valóban a lakosság érdekeit szolgttljitk,

és eglre kevesebb ezen ellátás íerületén az elégedetlen ember'

',1 iiépviselőtestület nevében kasztjnetét feiezi ki a háziorvosnak' a vétlőnijnek, a

g,-óp7,szerésznek és a fogorvos nőnek is, aki ugyan a neghíviis ellenére az ülésen nem.ielent

nteg' Munkájukhoz további sikereket kívón.

Kéri a képviselőtestület tagjait, hogl a beszámolóban J'ogloltakat fogadj a el, és a

továbbiakban is adjon segitséget e fontos alapellútás műkadtetéséhez.

A képviselőtestald 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélktil az alabbi hat,lrozatol hozza.'

5 1 /2 0 00. (X. 3 1.) s zö nko rm. képv,test. h atcí rozat :

Csany Község onkormiinyzatának Képviselőtestülete u község egészségügyi alapellátlisáról

szóló beszómolót módosítiis és kiegészítés nélkiil elfugadja.

A testület anyagi támogatásáról biztosítja a védőnői, yalamint a húziorvosi szolgálatot,

ctmennyiben i,ik"égessé viilik azon műszerezettség beszerzése, amely munkájukat, ezen belül

az e gészs é gügli al ap ell át ás fej l e Sz t é s é t indo ko lj o.

Hgttiridő: értelem szerint, 200] 'december 3 ].

Felelős: Morvai Istvún pol4lirmeSler
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3.napirendi pont túrgyaldsa: Indínányok, beielentések

Morva i István p o I gd rmes te r :
Bejelenti a képviselőtestület tagiainak, hogl Dr'Szabó Mónika háziorvos kérelemmel fordult ct
IeSlüleÍ.felé, miszerint három olyan fontos mep1lalósításÍ igényel, amely a már elhangzott .fő
napirendi pont keretén belüli egészségü2yi alapellótóst érint'
Kéri, hog,, a jelenlegi oryosi rendelő és védőnői szolgólat k)zötti ún. labor helyiségben
eIhelyezett fénymásoló védelmét ablakróccsal, vap3l riasztó berendezéssel meg kellene óvni.

'1 ktvetkező foníos terület az orvosi lakás és rendelőhÓz tartozó udvar hátsó részének
elkeríté'se' amely jelenleg nyitott éS a kóbor kutyáktól és egyéb betolakodóktól sem védi meg
ct: ingatlant.

Hurnudik nomentum, a lakás felújításából származó kiadások (melyet a háziorvos
/ i n,Jn5 : írozoÍt) me 8Í érílé Se, il letve támogatósa.

.1 kérelemben Jöglaltakat o testület tagjai megismerhették, mivel azt fénymósoltan d testúleti
ulé'; el[jtt minden résztvevő kézhez kapot!'

Kéri a képviselőteStülelet, hogl afentiekkel kapcsolatosan J'oglaljanak állást.

.1 képt,iselőtestület tagjai az előterjesztésÍ megbeszélték, megvitatták, és 8 igen Szavazatta[
ellenszavazat nélkül az alábbi halározatot hozza'.

5 2/2 0 0 0. (X. 3 1.) s z, ö n ko rm. képv.test' l, űtdrozat :

Csdny Kozség onkormányzatának Képviselőtestülete dr.Szabó Mónika háziorvos últal beadott
kérclemben fbgIaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

. a Jénymásoló és eg,,éb mijszerek védelme érdekeben felhíllja a htiziorvos fig,,elnél, hogl tt
.jelenleg meglévő éS nűködő riasztó rendszert az Önkormtinyzat költségére építessék ki a
údőnői helyiségére, valamint az ún. labor helyiségre is, ahol a fénynásolót és egléb
értékes tárgl elhelyezésére szolgól,

. az orvosi rendelő és a lakás hátsó udvarának elkerítését az ónkormányza! végeztesse el,
eselle8 ktzhdsznú munkrjsok bevonásával' vagl epyléb kivitelezői megbízás alapján'

- az orvosi lakás felújításából sztirmazó kiadások enyhítése érdekében az Önkormtinyza| a
200]'évi köllségvetés elkészítése során beteryez ]50.000,.Ft, azaz: eglszázötvenezer forint
tómogatáSt, meIy összeget a hdziorvos részére 200}..febrruir 28-ig kiutal praxiscinak
javítósa céljúbóI'

A képviselőtestület felhíuju a tisztségvisel(ík.figyelmét a Í'entiek |égrehajtásóra.
Hatúridő: értelem szerint és 200}.május 3 1 .
Felelős: Morvai István polgármesler' Dr.Balázs Lószló jegyző
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Mo rvai I stván po Ig ár mes te r :

Bejelenti rl képviselőtestületnek, hogt az ldősek Klubjában végzett pénzügyi ellenőrzést
be'fejezték' amely 1996'december 0]lől _ ]999.november 30-ig terjedő időre vonatkozott.
A volt ldősek Klubjának vezetője által elköyeteteít pénzügyi szabólytalanstig vizsgálala sor,in
a.fenti időszakra 580'051,-Ft hiányt állapított meg a vizsgáló bizoltsllg. Ezí az tsszeget az
elköl'etőnek az tnkormrinyzat koltségvetési számlójára még be keII Jizelni'
Kéri a fentiek tudomásul vételét, mivel az üg/ aZ előzményekkel egútl ál lett léve a
re ndőrsé gre a bűncselekmény elj árás me gindíttisa célj aból.

BejeIenti továbbit, hogl a napkozi otthonos óvodára 1991'auguszltls 5-én készített és
tnlgt|Sztus 15-én jóváhaglott alapító okirat módosítása válik szükségessé uglanis az akkor
elkészített okiratból kimaradt az a fontos és a műkÖdéshez elengedheletlen rész amely
kintontljct' hogy ,, egyedi elbírálús alapján az óvoda Jblvállalja a.foglatékos glerekek neyelését
i's' ' Erre sziikség van' mivel 2)11.szeptember ]-től iLyen irányú tevékenységgel is.fbglalkozni

kell. his:en a gyerekek kc;zttt olyanok is vannak akiknek nevelése külön gondoskodást igényel.

Kéri a képviselőtestület tagjail, hogy a fent leírtak alapján nódosított alapíló okirarol
, n t t) d o s í t íl s r a v o natkozó r é szé t) haglj a j óv tt.

'1 képt.iselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazal nélkal az alábbi határozatot hozza'.

s 3/2 0 0 0, (X, 3 I.) s z. ö n ko rm. ké pv.test. h at ározat :

Csán|' község )nkormrinyzati Képviselőtestülete az ]991' auqusztus 5.én készített és ct

]E 1991' ffIII']5.)sz. határozattal jóváhagott óvodai alapító okirat kiegészítését - amely

Llrru I'ona|kozik' hogy ,'egyedi elbírálás alapján az óvoda felvállalja a 'foglatékos glerekek

,Á' tldaí neve lését is,,. j óváhagj a'

Fethítju a polgltrmester ./igyelnét, hogl a határozat-kivonat egy példánytit a módosított

lkir(lttol együtt küldje meg a napkazi otthonos óvoda vezetőjének.

Hatűrielő: 2000'november ] 5.
Fel e l ős : Morv ai Isnán po l glirme s t e r

Pád d r Sd ndor alpo Igdrmester:

TáiékoztaUa a képviselőtestúlet tagait arról, hogl az eglhltz tulajdonóban Iévő templom

lblújítúsa érdekében a területi kisgazdapárt képviselőivel felveííe a kapcsolalol, okik részérőI

ígéret hangzott el arra, hogy a lehelőségek megismerése után esetleg púIyllzati támoqalást

tudnak nyújtani a felújííáshoz.
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November 9-én % 2 óra felé valószínű, hogl a község képviselőtestületét meglíttogatju

Gyimóti Géza az országgliilés alelntke, a kisgazdiik 'frakciójának képviselője'

Kéri a polgármestert' érj a képviselőtestalet t(l&jaiÍ, hogy tegték lehetővé neyezett látogatá'rát

és mondják el a felújíttissal kapcsolatos igényüket is.

M o rvai I s tvdn po lgúr meste r :

Megköszöni a Íájékozla|ót és ígéretet tesz arra, hogy amennyiben november 9.én Gyimóti úr

meg|iszteli településünket látogaÍ(Lsával, úgy a íanácsteremben a teStülel tagiaival .fogadjítk'

Beielenri a képviselőtestület tagjainak, hogt a meg!évő és már többsztr hirdetett roncs auÍók

rIZS filrgon, NISA) eladásáról, vag,l bontóba történő szítllításáról gondoskodni kell, mivel
(Eok csak a helyet fogtutják, és azok megléte eglre gazdaságtalanabbá válik. Jelenleg 25.30

ezer .forintért vevő jelentkezett rá Nagl Vilmos és Prileczlq Tibor az önkormitnyzaÍ

karbantartói. Amennyiben hozzájárul d teStület az eladáshoz, úgy az érdekelteknek

értékesítésre kerül az autó.

'1 képviselőtestület eglhangúlug tudomásul veszi a bejelentésben./bglultakaí, és javasoljtik,

hogy az értékesítés útjdt vólasszilk' ne pedig a bontó telepre valri szállítási herce-hurcát.

\Íiyel tabb bejelentés' indítvány nem hangzott el, a képviselőtestületi ülést a polgármester

I ] ,50 órakor befejezettnek nyilvánítja'

Kmft.

.  r i \ - i  \ .
Dr.Baláa LászIó

jegyző

t
I, ,,' a^

Morvai IstidD.
polgrirmeter


