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Határozatok:
1/2015. (I. 15.) BVKt határozat
2/2015. (I. 15.) BVKt határozat
3/2015. (I. 15.) BVKt határozat
4/2015. (I. 15.) BVKt határozat
5/2015. (I. 15.) BVKt határozat

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok ügyvezetői pozícióinak betöltésére kiírt
pályázat elbírálásáról – Ary Zsolt kinevezéséről
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Nyilvános könyvtár működéséhez kapcsolódó fenntartói
nyilatkozatról
A „tizenöt fő közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
A „harmincöt fő közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 15-én –
csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Nagy Barnabás, Zsilinyi László helyi képviselők
Csaláné Bartha Csilla román nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Dr. Juhász Marica

jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Harsányi Csaba képviselő
Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Ary Zsolt pályázó
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői
pozícióinak betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról
2. Előterjesztés Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásához
3. Előterjesztés nyilvános könyvtár működéséhez kapcsolódó fenntartói nyilatkozathoz
4. Előterjesztés a „tizenöt fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a „harmincöt fő közfoglalkoztatási támogatással történő alkalmazásának
támogatása” kérelem jóváhagyásáról
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6. Különfélék
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont
1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
ügyvezetői pozícióinak betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról

társaságok

2. Előterjesztés Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásához
3. Előterjesztés nyilvános
nyilatkozathoz

könyvtár

működéséhez

kapcsolódó

fenntartói

4. Előterjesztés a „tizenöt fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

5. Előterjesztés a „harmincöt fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

6. Különfélék
Tárgyal napirendi pont
1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
ügyvezetői pozícióinak betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról

társaságok

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ügyvezető
pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. A pályázat megtekinthető. Ary Zsolt nyújtotta be
pályázatát, aki a működési elképzeléseit is leírta. Az ülésen jelen van a pályázó, kéri szóbeli
bemutatkozását.
Ary Zsolt pályázó: Elmondja, hogy 33 éves, Debrecenben lakik, jelenleg a Debreceni
Egyetemen dolgozik. Közgazdasági egyetemen végzett bank és befektetés szakirányon, ezen
kívül mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. Munkája mellett, az egyetem
sportegyesületének volt gazdasági felügyelője.
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy a pályázat érvényes, a kiírás
minden kritériumának megfelel. Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Zsilinyi László képviselő: Az egyetemi munka és ez a munkakör nem összeférhetetlen, nem
zavarja egymást?
Ary Zsolt pályázó: Összeférhető, nem zavarja.
Dani Béla Péter képviselő: Az elképzeléseiről kér tájékoztatást.
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Ary Zsolt pályázó: Tájékozódott a cégről, ami kritikus pont az a busz, elég költséges, és nincs
történik meg a költségfedezete. Elképzelései szerint pályázatokkal kapcsolatosan fel tudnák
használni. Másik elképzelése a HURO-s pályázatok kapcsán, szeretné, ha minél többet
sikerülne megnyerni, reméli sikerülni fog. Harmadik a vállalkozásfejlesztés. Még csak
másodjára jár Biharkeresztesen, szeretné feltérképezni van-e olyan kihasználatlan piac, ami a
vállalkozásokat segítené. Természetesen ellátják a szükséges feladatokat.
Barabás Ferenc polgármester: Beszélgetésük alkalmával felvázolta az elképzeléseket,
elvárásokat, amit Zsadányi Zsolt esetében is megfogalmaztak. Neki nehezebb volt, 2 céget
kellett létrehozni. Nagyon fontos feladat a város üzemeltetése, mert minden pici probléma
ilyen kis településen elég nagy erővel szokott felszínre kerülni. Szeretik az emberek, ha rend
és tisztaság van a településen, mindnyájan ennek a hívei. A vállalkozások az elvárásoknak
eleget tettek. Ebben a gazdasági helyzetben a legkritikusabb dolog a megfelelő
feladatfinanszírozás, ebben Ary Zsolt jártas, több területtel foglalkozott. Az egyetem is egy
komplex intézmény, a tangazdaság, a betegellátás, minden hozzátartozott. A szakmai
önéletrajzából is kitűnik, hogy végzettségével készült ezeknek a feladatoknak a megoldására.
Maga részéről látja az ambíciót benne. Szeretné, ha Biharkeresztesen megmutatná mire képes.
Ajánlja figyelmükbe. Támogatja kinevezését. Kérte Zsadányi Zsolt ügyvezetőt, próbáljon
segíteni, olyan utódról gondoskodni, akiben ő is megbízik.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Elég sokszor találkoztak, beszéltek, próbálta felmérni, mire
képes a pályázó. Precíz, meg van győződve arról, hogy a cégek sorsa jó kezekbe kerül, ha a
Képviselő-testület rábízza. Szakmailag képben van, amire oda kell figyelni, oda fog figyelni.
Úgy hiszi kellően ambiciózus. Kihívást lát a feladatban, mint ahogyan ő is azt látott benne
annak idején. Az is mellette szól, mint érv, hogy kellően szerény. Méltó utód lehet belőle,
segíti, minden információt át is ad számára. Véleménye szerint gond nélkül lesz átvéve a
staféta.
Dani Béla Péter képviselő: Határozatlan időre szólna a megbízása? Előzőleg mindig 5 évre
szólt a választás.
Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető: Változott a jogszabály, akkor még nem volt lehetőség
határozatlan időre megbízni.
Gyökös Zoltán képviselő: Tényleg Zsadányi Zsolt ügyvezető feltette a mércét az évek során.
Mint képviselő, mint kuncsaft irodavezető elmondhatja, hogy korrekt munkakapcsolatot
lehetett vele kialakítani együttműködő partnerként. Azt kívánja Ary Zsoltnak, legalább olyan
elánnal, ambícióval kezdjen a munkához, ahogyan azt Zsadányi Zsolt is tette. Reméli széles
látókörű és nyitott lesz a világ dolgaira.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Megköszöni Dr. Zsadányi Zsolt ügyvezető
munkáját. Egyetért Gyökös Zoltán képviselő szavaival. A Képviselő-testület számára a
Gazdasági Program készítésének ideje van. Fontos, hogy minél több lehetőséget találjanak, ha
kell a gazdasági társaságra támaszkodva, ha kell külső forrást bekapcsolva. Egyetértenek
mindenképpen abban, hogy a vérkeringést tartani, egy kicsit pezsdíteni kell, nagyon várják a
lakók. A társadalmi környezet nagyon sokat változott. Egyre több széleskörű elvárással
találkoznak. Egyre több átköltöző lakos van, akiknek mások az elvárásaik, igényeik, a
meglévő lakosság nagy része idősödő. A közmunkaprogrammal egyre többen kerülnek a
munka világába, élni kell vele, meg kell tölteni értelmes és jó célokkal. A feladat adott. Jó
munkát kíván Ary Zsoltnak, amennyiben bizalmat kap.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ary Zsolt – ot (szül.: Debrecen,
1981. november 11-én., a.n.: Szegedi Edit Mária) 4033 Debrecen, Móra Ferenc utca 36. szám
alatti lakost 2015. február 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével a
Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjévé kinevezi.
Illetményét bruttó 300 000 Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert a munkaszerződés elkészítésével és aláírásával.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
2015. február 1.
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2015. (I. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ary Zsolt – ot (szül.:
Debrecen, 1981. november 11-én., a.n.: Szegedi Edit Mária) 4033 Debrecen, Móra
Ferenc utca 36. szám alatti lakost 2015. február 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap
próbaidő kikötésével a Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft. és a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjévé kinevezi.
Illetményét bruttó 300 000 Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert a munkaszerződés elkészítésével és aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. február 1.

Barabás Ferenc polgármester: Gratulál Ary Zsoltnak ügyvezetővé választásához, nagyon jó
munkát kíván. Kéri munkája során egyetlen szempont vezérelje, a biharkeresztesi emberek
élete.
2. Előterjesztés Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ahogyan az előterjesztésben olvasható, módosult a
jogszabályi környezet. 2014. januárban a képviselő-testület módosította a Városi Művelődési
Ház és Könyvtár alapító okiratát. A SZMSZ-t át kellett dolgozni. Boros Beáta
intézményvezető elkészítette az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Sok-sok melléklete van, a munkaköri leírás belső dokumentum, azt nem csatolta, a többit
tartalmazza az előterjesztés.
Barabás Ferenc polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezett,
kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár módosított egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát, s annak
mellékleteit a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 15.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2015. (I. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és
Könyvtár módosított egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát, s
annak mellékleteit a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 15.

3. Előterjesztés nyilvános
nyilatkozathoz

könyvtár

működéséhez

kapcsolódó

fenntartói

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri, mondják el
véleményüket.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Ismerteti az előterjesztést. Ahhoz, hogy eleget
tegyenek a jogszabály előírásainak, szükséges a fenntartói nyilatkozat elfogadása minden
pontra kiterjedően.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) korm rendelet 2. § (3) bekezdése alapján, mint a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.) fenntartója nyilatkozik
arról, hogy
• gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez
szükséges feltételeinek biztosításáról,
• a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
• a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
• a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
• a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
• a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári
önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a
szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
• a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,
• a könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.
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Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 15.

6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2015. (I. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak
jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) korm rendelet 2. § (3) bekezdése
alapján, mint a Városi Művelődési Ház és Könyvtár (4110 Biharkeresztes, Hősök tere
12.) fenntartója nyilatkozik arról, hogy
• gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez
szükséges feltételeinek biztosításáról,
• a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
• a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
• a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
• a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
• a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári
önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a
szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
• a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,
• a könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2015. január 15.

4. Előterjesztés a „tizenöt fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. 15 fő kubikus, akik
már bent voltak, továbbfoglalkoztatásáról van szó, február 28-ig. Nincs könnyű helyzetben a
Kft. műszaki igazgatója, aki az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás egyik legfőbb
szervezője. Az adminisztrációs feladatokat a hivatal látja el, a munka megszervezése a Kft
feladata. Hetente 2-3 alkalommal megbeszélik, milyen munkákat tudnak biztosítani. Az
időjárás úgy alakult, hogy tudnak biztosítani. A pályázat önerőt nem igényel.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 15fő kubikos 2015. 01. 05-tól 2015. 02. 28-ig történő 8 órás közfoglalkozatása
valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
2.296.586 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
2.296.586 Ft
Önerő:
0 Ft.
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Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:_____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2015. (I. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A támogatásból 15fő kubikos 2015. 01. 05-tól 2015. 02. 28-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önerő:

2.296.586 Ft
2.296.586 Ft
0 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

5. Előterjesztés a „harmincöt fő közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Itt is kubikusok
foglalkoztatásáról van szó, szintén 100 %-os támogatással, február 1-jétől február 28-ig.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatásból 35fő kubikos 2015. 02. 01-tól 2015. 02. 28-ig történő 8 órás közfoglalkozatása
valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
3.097.148 Ft
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
3.097.148 Ft
Önerő:
0 Ft.
Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
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Felelős:____ Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2015. (I. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzata kérelmet nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására.
A támogatásból 35fő kubikos 2015. 02. 01-tól 2015. 02. 28-ig történő 8 órás
közfoglalkozatása valósul meg.
A kérelem összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Kérelem támogatási összege (munkabér+járulékai+közvetlen költség):
Önerő:

3.097.148 Ft
3.097.148 Ft
0 Ft.

Biharkeresztes Város Önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert a kérelem benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

6. Különfélék
Tájékoztatás, hozzászólások
Barabás Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy január hónapban még sor
kerül rendkívüli testületi ülés összehívására. Az ivóvíz ellátással kapcsolatosan több település
úgy gondolja, hogy a Debreceni Vízművel kíván megállapodást kötni. Biharkeresztes számára
azt az előnyt is jelentené, hogy a Debreceni Vízmű egy alközpontot építene ki a településen,
ami azt az előnyt jelentené, hogy itt lennének olyan gépek, amik az azonnali beavatkozáshoz
feltétlenül szükségesek. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek még 3 hónap
üzemeltetési kötelezettsége van. Az Energiahivataltól 22 település kérte, hogy a Debreceni
Vízművet jelölje ki üzemeltetőnek. A szolgáltatás végig biztosítva lesz.
A költségvetés készítésével kapcsolatosan lesznek előzetes egyeztetések.
A gazdasági programhoz a mai napig kérte a véleményeket.
Dani Béla Péter képviselő: Az orvosi ügyelettel kapcsolatosan mende-mondák vannak a
városban.
Barabás Ferenc polgármester: Ebben a témában a polgármesterekkel hétfőn újra tárgyalnak.
Valóban volt egy elképzelése az Orvos Ügyelet Kft-nek, hogy csak mentőtiszt lássa el a
feladatot, orvos Berettyóújfaluban vagy Komádiban lenne. Felhívta a vezetőt, hogy a
szerződés köti az önkormányzatot és őket is. Van egy elképzelésük, le is írták, el fogják
küldeni, folyamatosan egyeztetnek. Ők a maguk oldaláról úgy próbálják meggyőzni a
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településeket, jobban járnak, ha mentőtiszt lesz, adnak 10 % kedvezményt. Véleménye szerint
túl nagy ár ahhoz, hogy ne legyen orvos. Kaptak másik cégtől is árajánlatot, amennyiben nem
tudnak megállapodni, ők el fogják látni. Csak ilyen formában tudja elfogadni az ügyelet
működését, mint ahogyan eddig is működött. Tárgyalni fog az Orvos Ügyelet Kft vezetőjével,
ahol jelen lesznek a házi orvosok is. Szerződést csak a Képviselő-testület módosíthat, vagy
bonthat fel.

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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