Jegyzőkönyv

Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivataltanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság 2010. október 25-én, 17.30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: jelen vannak az ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök, Bobál Imréné, Harcos György, Szekszárdiné Bányai
Katalin, Dr. Simon Edit bizottsági tagok, és Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyvvezető
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 17.45 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti az új bizottsági
tagokat és a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.
Ezt követően ismerteti a meghívóban előzetesen közölt napirendet, ami 2 pontról szól.
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a napirenddel?
Szavazás: egyhangú igen (5)
A bizottság a meghívóban közölt napirendet egyhangúan elfogadja.
1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Ve resegyház Város Önkormányzat Sze rvezeti és Működési
Szabályzatának módosítása 9/2003. (V.21.) ÖR. sz. rendelet
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
Garai Tamás: az elkészült módosítások kapcsán egy dolgot meg kell jegyezni: módosítás 2
okból történhet egyszer az 1994. évi LXIII. törvény alapján mely szerint a testületnek 6 hónap
áll rendelkezésére az alakuló üléstől számítva, hogy a kötelező módosításokkal kiegészített
SZMSZ-t elfogadja (esetünkben ez a határidő 2011. 04. 12.) a második ok a pillanatnyi
működéshez szükséges módosítások elfogadásának esete, most ez utóbbira kerül sor. Három
változtatást eszközöltünk pillanatnyilag az első, a testületi ülés kezdő időpontja 18 óráról
délelőtt 10 órára módosul. A második a képviselő testület létszáma az eddigi 18-ról 11-re
változik. A harmadik módosítás szerint megváltozik a rendkívüli bizottsági ülés
összehívásának eddigi rendje mégpedig 48 óra helyett elég legalább 24 órával az ülés ideje
előtt kiküldeni a meghívót vagy más módon értesíteni a képviselőket, ad hoc jelleggel
bármikorra össze lehet hívni a testületet azonban közölni kell a sürgősség okát a visszaélések
elkerülése végett. Ha a sürgősség okát a testület vitatja, akkor a napirend elfogadásával
egységben nyilvánítják a képviselők az ülést rendessé illetve rendkívülivé.
Dr. Simon Edit: lesz az SZMSZ mögött mellékletként új utca névjegyzék?
Garai Tamás: de nem mellékletként, hanem függelékként, mert a mellékletet az SZMSZ
részeként kötelező módosítani a függeléket azonban nem
Dr. Simon Edit: a rendkívüli ülés rendjének módosítása esetében csak a meghívót kell
legalább 24 órával hamarabb kiküldeni vagy az anyagot is?
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Garai Tamás: amennyiben elkészül az anyag akkor azt is azonban tekintettel az ülés
rendkívüli jellegére előfordulhat, hogy nem lesz kész az anyag, azonban a 24 óra a legkisebb
határ lehet előbb is összehívni, az értesítés azonban nem csak meghívó formájában történhet,
hanem más módon is, ha az ülés illetve a határidő sürgőssége úgy kívánja. Ez a módosítás
több szabadságot biztosít a határidők betartása szempontjából azonban nem szabad visszaélni
vele, hiszen a testület bármikor megkérdőjelezheti a sürgősség voltát.
Harcos György: nem feltétlenül lesz ez a határidő ennyire szűkre szabva, mivel általában
nem 48 illetve 24 órával hamarabb értesül a polgármester az összehívás okáról.
Garai Tamás: a szavazásra bocsátás előtt megjegyzi, hogy 2011. 01. 15.- ig várja az
irodavezetők javaslatait a kötelező SZMSZ módosításhoz az adott szakterületek tekintetében
Dr. Simon Edit: tehát akkor miután beérkeztek a javaslatok Garai Tamás rendszerezi őket ai
ügyrendi bizottság megtárgyalja aztán a képviselő testület elé kerül.
Garai Tamás: így van. Annyit meg kell jegyezni hogy hamarosan teljesen új SZMSZ-t
kellene írnunk mivel a mostani már rengetegszer lett módosítva.
Szekszárdiné Bányai Katalin: ezt mindenképpen fel kell vetni a testületnek is.
Rekvényi László: megjegyzi, hogy a lakosság a délelőtt 10 órai testületi ülés kezdése esetén
sokkal kevéssé tudja majd élő adásban hallgatni illetve a helyszínen résztvenni majd a
testületi ülésen.
Tóth Sándor: régebben is délelőtt voltak megtartva a képviselő-testületi ülések. Az esti
kezdéssel sok probléma adódott a késő éjszakába nyúló ülések miatt és ezért több esetben el
kellett halasztani napirendi pontokat. A képviselő-testület véleménye előzetesen ki lett kérve a
délelőtt tartandó ülésekről. Többségének jobb ez az időpont.
Harcos György: a Veresi Krónika tartalmazza az ülés kivonatát illetve meghallgatható az
ülés ha a rádió ismétli illetve a Veresi TV leadja tehát nyomon követhetőek a z események.
40/2010. (X.25.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Veresegyház Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 9/2003. (V.21.) ÖR. sz.
rendelet c. napirendi pontot, melyet a Képviselő-testületnek is elfogadásra
javasol.
Szavazás: igen (5)
2. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az orvosi körzetek kialakításról szóló 8/ 2002. (VIII. 7. ) ÖR.sz.
rendelet módosítása.
A napirendi pont előadója: Garai Tamás megbízott jegyző
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Garai Tamás: azért kerültek ez most napirendre mivel Dr. Mészáros Zsolt körzetének
kialakításáról 2010. 04. 20.-án döntött a testület azonban az eszközök nem álltak
rendelkezésre így csak július 1.-étől kezdődött a praktizálás. A 2. §-ban a július 31.-ei dátum
november 1.-ére módosul mivel a körzeti orvosok mostanra jutottak konszenzusra a területek
kapcsán így jöttek létre a körzetek. Körülbelül azonos lélekszámú körzeteket kellett
kialakítani és ezt hagyták jóvá az orvosok, nekik be kell ezt a megállapodást mutatni az OEPnek és ezek után kerülhet sor a szerződés kötésre.
Dr. Simon Edit: melyik körzetiorvosok kerültek a praxis házba?
Tóth Sándor: csak a 2. körzet rendelése maradt a helyén tehát az 1.-3.-4.-5. körzetek
rendelési helye átkerült a Szentgyörgyi Albert u. 2-be (Praxis ház) . Továbbá a posta melletti
egészségtár is odaköltözött.
Dr. Simon Edit: a rendelési idők is megváltoztak
Garai Tamás: igen és ez majd a honlapon is átvezetésre kerül
Rekvényi László: mennyi az adott körzetek lélekszáma?
Bobál Imré né: vannak nagy különbségek az adott körzetekben egymáshoz képest
Garai Tamás: a lélekszámokat tartalmazza a melléklet, valóban vannak nagyobb
különbségek egyes körzetekben egymáshoz képest ami finanszírozási kérdéseket is felvethet
de a körzeti orvosok így egyeztek meg egymással, azonban a betegjogok nem sérülhetnek
gondolva itt arra, hogy szabad orvosválasztás van így a körzeti orvos nem küldhet el egy
másik körzethez tartozó beteget.
41/2010. (X.25.) ÜB határozat
1. A bizottság megtárgyalta és elfogadta Az orvosi körzetek kialakításról s zóló
8/ 2002. (VIII. 7. ) ÖR.sz. rendelet módosítása c. napirendi pontot, melyet a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasol.
Szavazás: igen (5)

Az elnök ezután megköszöni a részvételt, és az ülést 18:20-kor bezárja.

kmf.

Tóth Sándor
elnök

Dr. Csereklye Károly Zoltán
jegyzőkönyv ve zető
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