Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. október 29én megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Bajót, Kossuth Lajos utca 69 .
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, ifj.
Bognár Gábor és Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Bognár Gábor képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,) Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület visszatérítendő támogatás nyújtása
a LEADER pályázat elszámolásához.
2,) OEP- Nyergesújfalui szakellátáshoz való csatlakozásról döntés
I. Napirendi pont: Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület visszatérítendő
támogatás nyújtása a LEADER pályázat elszámolásához.
Tóth Zoltán polgármester: Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület azzal a
kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy a LEADER pályázaton
eszközbeszerzésre elnyert összeget 1.214.400 Ft-ot a testület előlegezze meg
számukra, mivel a pályázat utófinanszírozott, a kifizetett számlákat kell benyújtani.
Az elnyert összeg, amint számlájukra átutalásra kerül, akkor 8 napon belül az
önkormányzat részére át fogják utalni. Jelenleg a számlánkon 20 millió forint van,
bízik benne, hogy évvégére is lesz ennyi. Januárban valószínű, hogy a Művelődési
ház beruházása miatt hitelt kell az önkormányzatnak felvennie.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2010 (X. 29) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Öregkőaljai
Pincebarátok
Köre
Egyesület
részére
1.214.400
Ft
visszatérítendő támogatást biztosít a 2010. évi költségvetéséből.
Egyesület a támogatást a LEADER pályázat keretén belül
megnyert pályázati támogatási összeg bankszámlára való
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érkezése után köteles 8 banki napon belül az önkormányzat
számlájára átutalni.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

II. Napirendi pont: OEP- Nyergesújfalui szakellátáshoz való csatlakozásról
döntés
Tóth Zoltán polgármester: Nyergesújfalun elkészült a kórház beruházás, hogy
hosszú távon megmaradjon a szakellátás ahhoz az kell, hogy a megfelelő ellátás
volumen legyen, az eddig biztosított szakellátások óraszámát felemelték 20 órára. Ha
a volumen korlátot meghaladják, akkor a normatívát csökkentik. Lábatlan. Süttő,
Nyergesújfalu és Bajót polgármesterei leültünk és megtárgyaltuk. Nekünk ez a
csatlakozás előnyös, viszont a költségekhez nem szándékozunk hozzájárulni. Az új
szakellátásokhoz a régiek automatikusan csatlakozik. Magán rendelések az
épületben nem, lesznek.
Török Róbert: Ha a finanszírozáshoz nem járulunk hozzá, akkor kössük ki, a
színvonal megtartását.
Tarnóczy Tünde körjegyző: A jogszabályok kötik őket.
Bognár Gábor: Ha n nincs meg a létszám kevesebb pénzt, kapnak?
Tóth Zoltán polgármester: Ezért van a volumen a létszám korlátozva, megvonják
az óraszámot és csökkentik a normatívát.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
89/2010.(X.29) sz. képviselő testületi határozat
I. Bajót Község Önkormányzati Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a
Nyergesújfalun bevezetett, illetve bevezetendő új szakmák – sebészet,
ortopédia, általános belgyógyászat, ultrahang, gyógytorna, fizikoterápia esetében Nyergesújfalu területi ellátási kötelezettségébe kíván tartozni.
II. Bajót Község Önkormányzati Képviselő Testülete tudomásul veszi, hogy
Lábatlan városa:
1. A Nyergesújfalun bevezetett, illetve bevezetendő új szakmák – sebészet,
ortopédia, általános belgyógyászat - esetében Nyergesújfalu területi ellátási
kötelezettségébe kíván tartozni.
2. Az ultrahang szakellátás tekintetében Nyergesújfalu és Bajót területi ellátási
kötelezettségéről a szakorvosi óra (kapacitás) megtartása mellett
Nyergesújfalu javára lemond. Lábatlan és Süttő települések területi ellátási
kötelezettségét megtartja.
3. Kapacitás hiány miatt felkéri Nyergesújfalu Önkormányzatát arra, hogy
fizikoterápiás ellátásának területi ellátási kötelezettségét rendezze. Ennek
érdekében Lábatlan Város Önkormányzata Nyergesújfalu és Bajót települések
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fizikoterápiás ellátási kötelezettségéről lemond. Lábatlan és Süttő települések
területi ellátási kötelezettségét megtartja.
4. A nőgyógyászati, szemészeti, pszichiátriai és reumatológiai szakellátásoknál
Területi ellátási kötelezettségéről nem mond le. Ellátási kötelezettségét
Lábatlan és Süttő településekre megtartja.
III. Felhatalmazza a polgármestert a 4 település közötti együttműködési
megállapodás aláírására
IV. Bajót Község Önkormányzata kijelenti, hogy a szakellátás működtetéséhez
anyagi támogatást nem tud nyújtani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Bognár Gábor
Képviselő

Jegyzőkönyv
mely, készült Bajót Község
Képviselő-testületének
2010. október 29-én megtartott
rendkívüli testületi üléséről
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