Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 04. napján
(szerda) de. 10.25 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)
hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István
képviselő és Kovács Márta képviselő
Igazoltan van távol: Csathó László alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető
Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 4 fő képviselő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1. Orvosi Ügyelet jövőbeni működtetéséről.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám
Ferenc Györgyné és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint:
1. Orvosi Ügyelet jövőbeni működéséről.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Orvosi Ügyelet jövőbeni működtetéséről.
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Orvosi Ügyelet jövőbeni működtetéséről.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016. december 15-ei ülésén tárgyalta az
orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Edelényi
Orvosi ügyelethez tartozó települések a képviselő-testületeikkel tárgyalják meg az
előterjesztésben foglaltakat és hozzanak határozatot a határozati javaslatban feltüntetett változat
valamelyikéről.
Az előterjesztéshez mellékeltem a határozati javaslatot. A határozati javaslat a), b), c) és d)
változatot tartalmaz.
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat b) változatának az elfogadását.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslatának az
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.04.) határozat
Tárgy: Orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja az Edelény
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 900 Ft/fő/év
emelt összegű hozzájárulás megfizetését a BÓDVA-MED Kft., mint az
Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyeleti feladatot ellátó
egészségügyi szolgáltató részére 2017. január 1. napjától kezdődően az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül.
Képviselő-testület vállalja, hogy az emelt mértékű hozzájárulás
összegét 12 havi bontásban minden hónap 5. napjáig előre átutalja a
Többcélú Társulás részére, melyhez kapcsolódóan azonnali beszedési
megbízásra ad felhatalmazást a Társulás részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem
volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta.

K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Ádám Ferenc Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Márta
jegyzőkönyv hitelesítő
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