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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

6-19/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30. napján  

               (szerda) de. 830 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali 

               helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester és  

 Ádám Ferenc Györgyné képviselő  

  

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő és  Kovács Márta képviselő 

      

 

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

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 3 fő képviselő jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Edelényi központi orvosi ügyelet működtetéséről 

Előadó: polgármester 

 

    

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjára tett javaslatot - és a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Csathó László és Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőket - 3 fő 

döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta 

el az alábbiak szerint: 

 

1. Edelényi központi orvosi ügyelet működtetéséről 

Előadó: polgármester 

 

 



2 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1.   Edelényi központi orvosi ügyelet működtetéséről 

Előadó: polgármester 

 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Edelényi központi orvosi ügyelet működtetéséről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Edelényi 

Kistérségi Hivatal elektronikus úton megküldte az Edelényi központi orvosi ügyelet 

működtetésével kapcsolatos megkeresést. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 

háziorvosi ügyelet ellátásáról. 

A Társulásban részt vevő települések a Társulási Megállapodás III. 1.1. pontja alapján 

gondoskodnak a háziorvosi ügyeleti ellátásról társult formában Edelényi és Szendrői 

központokkal külön megállapodás alapján. 

 

2015. augusztus 4-én Dr. Papp Kálmán az edelényi ügyelethez tartozó települések 

polgármestereinek összehívását kezdeményezte abból a célból, hogy a jelenlegi 522.-Ft/fő/év 

hozzájárulási díj, amit az önkormányzatok fizetnek, nem fedezi az ügyelet működési kiadásait 

és a hozzájárulási díj 900.-Ft/fő/év-re emelését kezdeményezte. 

 

A 2015. augusztus 27-ei társulási tanácsülésen a tanács tagjai felhatalmazták a társulási tanács 

elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a hozzájárulási díj emelésével kapcsolatosan. A 

tárgyaláson Dr. Papp Kálmán a hozzájárulás díjának 800.-Ft/fő/év emelését fogadta el 2015. 

október 1-jétől. 

 

Kérik, hogy a képviselő-testülettel az orvosi ügyeleti hozzájárulási díj összegének 2015. 

október 1-jétől 522.- Ft/fő/év-ről 800.- Ft/fő/év-re módosítását elfogadtatni és az erről szóló 

kivonatot hivatalukhoz eljuttatni. 

 

Kérik továbbá, hogy az eddig fizetett hozzájárulások összegét felülvizsgálni és az esetleges 

hátralékokat a társulás számlájára szíveskedjenek befizetni. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés  

határozati javaslatának az  elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja. 

  

Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 2 igen, 1 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 



3 
 

Balajt  Önkormányzata Képviselő-testületének  

105/2015. (IX.30.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Edelényi központi orvosi ügyelet működtetéséről 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi központi 

orvosi ügyelet működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. Képviselő-testület 2015. október 1-jétől kezdődően vállalja a 

településre vonatkozóan a feladat ellátásának emelt összegű 

finanszírozását 800.-Ft/fő/év összeggel. 

 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a hozzájárulás összegét minden 

hónap 5-ig előre átutalja az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

számlájára, melyhez kapcsolódóan azonnali beszedési megbízásra ad 

felhatalmazást a Társulás részére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület  

rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

    Csathó László  Kovács Márta 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 
 

 


