91-16/2010.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.

Határozat száma:
Tárgy:
212/2010.(XI.9.)
Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról
213/2010.(XI.9.)
2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

2010. november 19.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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91-16/2010.
Jegyzőkönyv
Készül:

Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9 -i rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Kómár József polgármester
Köszönti az rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből, mind a 7 képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend
I. Napirendi pont
Fogászat helyettesítéssel történő ellátása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A kiküldött előterjesztéssel mindenki igen részletes tájékoztatást kapott. A fogorvos úr
Zagyvaszántón is ugyanaz nap és azonnali felmondással mondta fel a fogászati ellátást annak
ellenére, hogy az ottani szerződés tartalmazta a 6 hónapos felmondási időt.
György Istvánné alpolgármester
Az előterjesztésben szerepelő időpontokban fogja csak a helyettesítő fogorvos a herédi és
nagykökényesi betegeket?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztésben még a jelenlegi rendelési idő szerepel. Ezen túl meg kellett jelölni az
ÁNTSZ kérelemhez, hogy a további heti 11 óra rendelés mikor lesz. Egyeztetve a helyettesítő
orvossal ezt hétfőn és csütörtökön 7.30-9.00, valamint 13.00-17.00 óra között jelöltük meg
telefonon kellene bejelentkezni. Úgy tudjuk Dr. Szalai István fogorvos úr a MEP felé még
nem jelentette, hogy megszüntette a fogászati ellátását Heréd és Nagykökényes községekre.
Ez egy átmeneti időszak lesz, amíg Dr. Szalai István fogorvos úr nem értékesíti a praxisjogát.
Erre az átmeneti időszakra tud egyenlőre az önkormányzat szerződést kötni Dr. Istók László
fogorvos úrral az ingyenes fogászati ellátás érdekében. A fogorvos úr nem zárkózott el attól a
lehetőségtől, hogy az átmeneti időszak után esetleg ő lássa el a herédi és nagykökényesi
betegek fogászati ellátást. Várhatóan ezalatt az idő alatt elkészül az ÉMOP pályázat keretében
az új háziorvosi rendelő és akkor a mostani háziorvosi rendelőben tudjuk a fogászati rendelőt
elhelyezni.
Papp Ákos képviselő
Sajnálja, hogy nem sikerült Dr. Szalai István fogorvos úrral megegyezni. Többször is
felajánlotta a fogorvos úrnak, hogy jöjjön el a Képviselő-testület ülésére, ahol
megbeszélhettük volna a fogászati ellátásban felmerülő problémákat.
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Kerestély Gyula képviselő
Korábbi évekre visszatekintve Dr. Szalai István fogorvos úr kérte, hogy a fogászati ellátáshoz
szüksége lenne egy röntgen gépre, korszerűbb fogorvosi székre. Az önkormányzat nem
mutatott hajlandóságot arra, hogy a probléma megoldásához támogatást biztosítson a
fogorvos úrnak. A fogászati rendelő állaga is folyamatosan romlott, melyen úgyszintén nem
változtattunk. Persze, hogy úgy gondolta a fogorvos úr, hogy ilyen feltételek mellett nem
vállalja tovább a fogászati ellátást. A két félnek le kellett volna ülnie egymással megbeszélni a
problémákat. Ő többször is kérte, hogy keressük meg a fogorvos urat és beszéljük meg vele a
felmerült problémákat.
A helyettesítő fogorvos a fogászati ellátást nem helyben látja el, hanem be kell járni hozzá
Hatvanba. Ezzel az erővel Dr. Szalai István fogorvos is elláthatná a fogászati ellátást az
Erőműnél.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleményem szerint Hatvan közelebb van, mint az Erőmű azok részére, akik csak busszal
tudják a közlekedést megoldani.
György Istvánné alpolgármester
Mindenki jobban örülne a helyi ellátásnak, de véleménye szerint Hatvan a lakosság részére
jobban megközelíthető, mint az Erőmű.
Ismerőse elment az erőműi rendelőbe, ahol a fogorvos úr pénzt kért a foghúzásért pedig
tudomása szerint a foghúzás sürgősségi ellátásnak számít. A fogászati rendelő ajtón a
fogorvos úr által kihelyezett papíron is az szerepel, hogy a sürgősségi ellátást továbbra is
ellátja az erőműi rendelőben.
Kómár József polgármester
Márciusban megkerestük Dr. Szalai István fogorvos urat levélben kértük tájékoztasson
bennünket arról, ha szándékában áll-e valóban a rendelését az Erőműhöz áthelyezni. Erre a
megkeresésre nem reagált. Valóban rossz állapotban van a rendelő, de 2007-ben került az
egész fogorvosi rendelő felújításra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a Képviselő-testülettel a Dr. Szalai
Istvánnal a fogászati ellátásra 1997-ben kötött szerződést, valamint az 1997-ben benyújtott
pályázatát, mely szerint vállalta, hogy a feltételeket maga biztosítja.
Orbán Gábor képviselő
Ebben a szerződésben valóban nincs felmondási idő kikötve. Az ingyenes fogászati ellátást
ezzel a megállapodással sikerül megoldani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 1997-es ügyirat csak a szerződést tartalmazta. A rendelő eszközeinek leltár szerinti
átadására a holnapi napon kerül sor. A fogorvosi szék cseréjével kapcsolatban már több
képviselő-testületi ülésen többféle indokolással elhangzott, hogy a szék beszerzése a
vállalkozó fogorvos feladata.
November 10.-e és 20.-a között a helyettesítésre megállapodást kell kötnünk, mert ellenkező
esetben még a december havi állami finanszírozást is a régi orvos fogja kapni a két
településre. Ha sikerült a helyettesítő fogorvossal szerződést kötni és a működési engedélyt
megszerezni, akkor az állami finanszírozást már az önkormányzat fogja megkapni
decemberre.
A kiküldött határozati javaslatban nem szerepel, hogy a polgármester úr Dr. Istók László
helyettesítő fogorvos úr megbízási szerződését megkötheti, ennyivel kéri kiegészíteni a
felhatalmazó részt.
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Kómár József polgármester
Ha a herédi rendelőben csak herédi és nagykökényesi betegeket látott volna el a fogorvos úr,
akkor minden további nélkül segítettünk volna neki a szék beszerzésében. Egyszer bent járt a
fogorvos úrnál és megkérte, hogy mutassa meg neki a betegkönyvet. Megdöbbenve látta,
hogy az ellátott betegek 70 %-a nem volt helyi lakos.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a fogászat
helyettesítéssel történő ellátásáról szóló módosított határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen és 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
212/2010.(XI.9.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a herédi és
nagykökényesi közös körzet fogorvosi ellátása érdekében Dr. Szalai
István felmondása miatt helyettesítéssel történő feladatellátást határoz
el 2010.12.01.-től 1 év időtartamra az IST-DENT Eü. Szolg. Kft.-vel
(Miskolc, képviseli: Dr. Istók László) heti 11 órában az egészségügyi
finanszírozás terhére. A feladatellátás helye : Hatvan, Boldogi út 2.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozat szerint
az önkormányzat nevében az ÁNTSZ-től működési engedély
megkérésére, valamint az ÉMREP-el finanszírozási szerződés és a
helyettesítő orvossal megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010.11.10.
György Istvánné alpolgármester
Javasolja, hogy a megállapodás megkötése után a lakosságot megfelelően tájékoztassuk.
Samu Alfonzné képviselő
Javasolja, hogy a hirdetményből kapjon egyet a pékségének a hirdetője, mert az aktuális
hirdetményeket sokan szokták nála olvasni.
II. Napirendi pont
2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 2011. évi belső ellenőrzési tervet kéri tőlünk a Kistérség. A Kistérség által igényelt
normatíva keretből fognak megvalósulni a tervezett feladatok, így elképzelhető, hogy lesz
olyan ellenőrzési feladat, mely pénz hiányában elmarad. Javasolja, hogy rangsoroljuk
fontossági sorrendbe a belső ellenőrzési feladatokat. Véleménye szerint a legfontosabb az
iparűzési adó ellenőrzése vállalkozók behívásával. Ezzel javul az adózási morál, valamint a
törvényi előírásnak is eleget teszünk, mely előírja az adózók 5 évenkénti ellenőrzését.
Második helyen a költségvetés, pénzgazdálkodási folyamatok ellenőrzése szerepeljen.
További sorrend szerint az iskola és óvodai munkaügyi folyamatok ellenőrzése, a
közbeszerzési eljárások ellenőrzése és végül az önkormányzat és intézményei kockázatok,
folyamatok elemzése is megtörténik.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a 2011. évi belső
ellenőrzési terv elfogadását a fentiek szerint szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
213/2010.(XI.9.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat –
a jegyzőkönyv mellékletét képező- 2011. évi belső ellenőrzési
munkatervét a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV.tv. 92.
§ (6) bek. alapján elfogadja.
Amennyiben a normatív finanszírozás a teljes terv megvalósítását nem
teszi lehetővé, a tervezett ellenőrzési feladatok elvégzése az alábbi rangsor
szerint történik:
1. Iparűzési adó ellenőrzés vállalkozók behívásával;
2. Költségvetés, pénzgazdálkodási folyamatok ellenőrzése;
3. Általános Iskola és az Óvoda munkaügyi folyamatok ellenőrzése;
4. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése;
5. Kockázatok, folyamatok elemzése.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 2011. évi belső
ellenőrzésről a határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
III. Napirendi pont
Egyebek, interpellációk
 Pékköz egyirányúsítása
Kómár József polgármester
Lakossági kérés alapján a Pékköz útját közlekedési szempontból egyirányúsítani kellene. A
Pékköz, Tabán és Dózsa György utcák útjainak közlekedési szempontok alapján történő
rendezése már többször szerepelt a költségvetési koncepcióba, melyre most már megoldás
kell találni.
György Istvánné alpolgármester
A lakosság egy részének nem fog tetszeni az utcák egyirányúsítása.
Papp Ákos képviselő
Már többször is jelezte, hogy rendezni kellene a buszmegállótól a Tabán utca, Pékköz és a
Dózsa György utca útjait közlekedési szempontból. Ezek az utcák szűk kis utcák, melyben
nem nagyon tud egymás mellett két személyautó elférni.
Kerestély Gyula képviselő
Nem tud az önkormányzat olyan döntést hozni, amivel mindenki elégedett lesz. Valóban
rendezni kellene annak a területnek a közlekedési rendjét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye szerint a rendőrség és a közútkezelő szakembereivel közös szemle kellene, hogy
segítsenek a közlekedési rend kialakításában.
Kómár József polgármester
Nem tudja elképzelni, hogy a szakértő ingyen fog nekünk tanácsot adni.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A költségvetésünkben erre a feladatra 200.000 Ft + Áfa van tervezve, szerinte ennyi elég lesz
az idei feladatokra. Javasolja, hogy a november 29-i képviselő-testületi ülésre készítse ezt elő
polgármester úr.
Papp Ákos képviselő
Javasolja, hogy addig tájékoztassuk a kérelmezőt, hogy a Képviselő-testülettel a polgármester
úr ismertette kérését, és felkérték, hogy tájékozódjon ez ügyben. A beszerzett információkat
pedig a november 29.-i ülésen ismertesse a Képviselő-testülettel.
 Hulladékszállítási közbeszerzéssel kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közbeszerzési hirdetményünk megjelent. Egy cég már jelentkezett is a közbeszerzési
csomagért.
György Istvánné alpolgármester
Elbírálásnál a szokáson módon a legalacsonyabb árat ajánló pályázóval fog az önkormányzat
szerződést kötni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, de a kukák mérete alapján súlyozott számokkal. A közbeszerzési anyag előkészítése
során a Bio-Pannónia által megadott adatok nem voltak teljesen megfelelőek. Terényiné
Ildikó lakcímnyilvántartónk egy napig egyeztette az adatokat. Lényeges eltéréseket találtunk a
lakott ingatlanok és a Szolgáltatóhoz bejelentkezett igénybevevők száma között, mely
eltéréseket levélben megküldtük a Bio-Pannóniának.
György Istvánné alpolgármester
Sokan panaszkodnak, hogy inkább csekken fizetnék a szemétszállítási díjat, mert sokan
nincsenek otthon, amikor szedik a díjat, valamint nem tudnak a Műv. Házba sem elmenni
befizetni a díjat a megadott időpontban.
 Lakossági kérés fakivágásra
György Istvánné alpolgármester
A szoborkert mögött lévő társasházból a lakók neki szóltak, hogy a ház előtt lévő fenyőfákat
ki kellene vágni. Kérdezi, hogy voltak e bent a hivatalban jelezni a problémájukat?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem voltak bent a hivatalban, de tudunk a kérésükről polgármester úr is szólt. A tegnapi nap
folyamán helyszíni szemlét tartottunk Terényiné Ildikóval és az ALTIBEKA Kft.-től Horváth
Tibor úrral, mert több lakossági bejelentésünk volt az Iskola utcából és az Ady E. útról is.
A helyszíni szemlén azt tapasztaltuk, hogy a lakossági bejelentések helyénvalók. Így
megkértük a Közigazgatási Hivataltól a fakivágási engedély ügyében az eljáró hatóság
kirendelését. A fák az önkormányzat vágja ki és gondoskodnunk kell a tavasszal megfelelő
számú pótlásáról is.
György Istvánné alpolgármester
A Hatvani úton sok helyen a tujafák is elérik már a vezetékeket.
Papp Ákos képviselő
Ugyanez a helyzet a Rákóczi úton a fenyőfákkal.
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2111. számú út felújításával kapcsolatban
Kerestély Gyula képviselő
Az út felújításából mikor lesz valami?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy ne telefonon, hanem most már tértivevényes levélben kérjünk tájékoztatást ez
ügyben, és kérjük a helyreállítást.
Papp Ákos képviselő
Nem nagyon javítják ezt az útszakaszt.
Kómár József polgármester
A 4 és 5 számjegyű utak felújítását teljesen leállították, mert hogy nincs rá pénz. Pedig a
2111. számú Hatvan – Verseg útszakasz felújítási nyertes pályázatának már a közbeszerzése
is megvolt. Most már tényleg levélben kell megkeresni a Közútkezelőt, hogy adjon
tájékoztatás az útszakasz felújításával kapcsolatban.
Orbán Gábor képviselő távozik az ülésről a Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre
csökken.


PÜB üléssel kapcsolatban

Samu Alfonzné képviselő
November 27-től nem lesz itthon, ezért szeretné, ha a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülése
előbb lenne, mint a Képviselő-testület ülése.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jó, akkor majd a Pénzügyi , Ügyrendi Bizottság előbb lesz megtartva úgyis, ha hétfőn van az
ülés, akkor az előterjesztések legkésőbb szerdáig kiküldésre kerülnek.


ÉMOP pályázattal kapcsolatban

Kómár József polgármester
A novemberi ülésre az ÉMOP orvosi rendelő pályázat közbeszerzését is el kell indítani, hogy
legyen elegendő idő a március 1-re vállalt szerződéskötési határidőig.

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

291

