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Jegyzőkönyv
Készült: 2013. szeptember 30-án, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Varga György polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a
megválasztott 7 képviselőből 4 jelen van. A polgármester elmondja, hogy azért került sor az ülés összehívására,
mert a háziorvosi feladat-ellátásra kiírt pályázat benyújtási határideje a mai napon délben lejárt, valamint a Bursa
Hungarica pályázathoz való csatlakozás miatt is szükséges a testületi döntéshozatal.
A polgármester ezt követően a meghívótól eltérően tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az
alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. A háziorvosi és iskola egészségügyi feladat-ellátásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: polgármester
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
Előadó: polgármester
3. Egyéb ügyek
4. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
Varga György polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a háziorvosi feladat-ellátásra
vonatkozó előterjesztésre, azt kiegészítve elmondja, hogy a pályázati felhívásban megjelölt határidőig egy pályázat
érkezett, melyet átad a testületnek és annak tanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
Varga György polgármester elmondja, hogy dr. Tolnay Zsuzsanna Júlianna pályázata a kiírás szerinti feltételeknek
megfelel, pályázatához minden szükséges dokumentum csatolásra került. Ebből megállapítható, hogy a
doktornőnek neurológiai szakvizsgája van, így a 4/2000.(II.25.)EüM rendelet 11.§ (4)bekezdés 22. pontja alapján
az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés
megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel
háziorvosi feladatokat. Ugyanezen jogszabályhely (4b)bekezdése szerint háziorvostan szakorvosi szakképesítés
nélkül legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető, így a polgármester javasolja,
hogy határozott idejű, öt évre szóló feladat-ellátási szerződés kerüljön megkötésre. A polgármester elmondja, hogy
a doktornő már egy alkalommal bemutatkozott a testület előtt, de kérte, hogy ismét jelenjen meg. A pályázata
szerint 4 alkalommal délelőtt, 1 alkalommal délután 17 óráig tartana a rendelési idő. Az iskola-egészségügyi illetve
csecsemő gondozási időpontok a védőnőhöz igazodva kerülnek meghatározásra. A polgármester kéri a doktornőt,
hogy amennyiben szükségesnek érzi egészítse ki pályázatát, a testületi tagokat pedig, hogy tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Dr Tolnay Zsuzsanna: A háziorvosi feladatok ellátása során a megelőzésre és a szűrésre helyezné a hangsúlyt, nem
csak a felnőtteknél, hanem már az iskola-egészségügyi ellátásnál is. Az az álláspontja, hogy ezek
eredményezik a lakosság egészségi állapotának javulását. A szokásos ellátási feladatokon túl
szűrőprogramokat és tájékoztatókat kíván szervezni.
Varga György polgármester: A lakosság körében leginkább a doktornő lakóhelye és az ellátandó terület közötti
távolság jelent problémát.
Dr. Tolnay Zsuzsanna: Eddigi munkája során 400-500ezer km-t vezetett, havas időszakban is el fog tudni indulni,
és meg fogja tudni oldani, hogy időben ideérjen és ellássa a feladatot. Megítélése szerint ez nem nagy
távolság, 30 km-n belül van.
Juhász István (Mozgáskorlátozott Egyesület képviselője): Ha a doktornő 8-12-ig rendel, 12-16 óra között hol lesz
ha hívás lesz a faluból?
Dr. Tolnay Zsuzsanna: Telefonon mindenféleképpen elérhető. Ha úgy látja, hogy ebben az időben is szükség van
rá, akkor itt lesz. Úgy gondolja, hogy az első időszakban a lakosság egészségi állapotának megismerése
miatt is szükséges a jelenléte.
Kovács Lászlóné óvodavezető: Hétfő délutáni rendelés biztosan marad?

Dr. Tolnay Zsuzsanna: A védőnőhöz igazodás miatt van így, mert kedden és csütörtökön van itt, így az
iskolaegészségügyi és a csecsemőgondozás rendelési ideje ehhez igazodik.
Kovács Lászlóné óvodavezető: A hétfő délutáni rendelés több szempontból sem szerencsés. A szülőnek még egy
napot otthon kell maradnia amiatt, hogy megszerezze az igazolást vagy igazolás nélkül küldi a gyereket
a köznevelési intézménybe. A másik ok, ha már hétvégén beteg lesz a gyerek, akkor még fél napot kell
a szülőnek kezelnie ahelyett, hogy hétfőn reggel rögtön orvoshoz jutna.
Dr. Tolnay Zsuzsanna: Nyitott minden megoldásra, ami a lakosoknak jobb. Szerdán van a háziorvosi továbbképzés,
így ennek a napnak a délutánja nem felel meg, ezen kívül a védőnőhöz kell igazodni, aki még
Dunafalván is lát el feladatot. A pályázatban közölt rendelési idő nem végleges, nyitott az egyeztetésre,
arra, hogy olyan rendelési idő kerüljön kialakításra, ami megfelel a lakosoknak.
A napirendhez egyéb kérdés, észrevétel nincs, Dr. Tolnay Zsuzsanna megköszönve a lehetőséget elhagyja a termet.
Varga György polgármester a döntés előtt tájékoztatja a testületet, hogy a településen aláírásgyűjtésre került sor,
melyben arra gyűjtöttek aláírást, hogy továbbra is Dr. Szalma Mihály lássa el helyettesítéssel a feladatot. A
polgármester elmondja, hogy az aláírásgyűjtő ív 240 aláírást tartalmaz. A polgármester elmondja, hogy a lakossági
tájékoztatóban is leírta, hogy érti a doktorhoz való ragaszkodást, mert megszokták, azonban a szeremlei körzet
hosszú távon helyettesítéssel való ellátása a körzet szempontjából hátrányos és ez megítélése szerint felülírja a
ragaszkodást a korábbi orvoshoz. Valamikor a jelenleg helyettesítő doktor is így került ide, hogy nem volt
háziorvosi szakképesítése. Bízik abban, hogy 12 év után a doktornő is eljut idáig, hogy ragaszkodjanak hozzá. Az
aláírásgyűjtő íven szerepel, hogy a doktor új dolgokat vezetett ve, pl. a helyi vérvételt. El kívánja mondnai, hogy a
helyi vérvételbe energiát az asszisztens és az önkormányzat fektetett bele, mert az asszisztens veszi le a vért, az
önkormányzat viszi be a laborba és hozza vissza az eredményt. Ez egy valóban jó újítás és ezt továbbiakban is
fogja biztosítani az önkormányzat. Az aláírásgyűjtés ellenére személyes felelőssége neki mint polgármesternek
valamint a testületnek, hogy Szeremlének legyen háziorvosa, aki sajátjának tekinti Szeremlét. A doktor úr
lemondott a szeremlei praxisról, ez a valóság. Most is lehetősége lett volna pályázatot benyújtani, erre nem került
sor. Nem felelős gondolat a ragaszkodás, amikor hosszú távon kell nézni a település érdekeit.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Úgy gondolja, hogy akik aláírták az ívet nem ezt az információt kapták, nem
tudják pontosan mit írnak alá.
Juhász István (Mozgáskorlátozott Egyesület képviselője): Teljes jogú háziorvos kell, aki be tudja tölteni ezt a teljes
időben. Úgy gondolja, jobb lenne, ha itt lakna, de ez van, nincs másik lehetőség. Ez is jobb, mint aki
csak félállásban tölti be, a másik időszakot máshol tölti, ahol meg nem lehet elérni.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Ő a maga részéről adna a doktornőnek esélyt. Olyanok ítélkeznek felette, akik nem
ismerik. Támogatja, hogy ma a testület válasszon háziorvost.
Juhász István (Mozgáskorlátozott Egyesület képviselője): Mindent nem tud egy orvos sem, ha nem ismeri fel,
akkor ír beutalót. Ha törődni fog a betegekkel, az már fél siker.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő asszony: A doktornő személye szimpatikus a számára. Majd az idő eldönti,
hogy milyen ember és milyen orvos. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatosan megítélése szerint az nem
elfogadható, hogy 12-13 éves gyerekekkel hordatták körbe, akik egészen mást mondtak, hogy mire
gyűjtenek aláírást.
Juhász István (Mozgáskorlátozott Egyesület képviselője): Ha a doktor nem pályázik erre, akkor hiába akarja a nép,
mert nem akar idejönni.
Varga György polgármester: Az önkormányzat már többször kiírta a pályázatot. A doktornő az egyetlen pályázó és
pályázata megfelel a kiírásnak. Javasolja a testület számára a döntéshozatalt.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
90/2013.(IX.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szeremlei vegyes
háziorvosi praxisra valamint az iskola egészségügyi ellátásra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében
a háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Tolnay Zsuzsanna Júliannával az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti, határozott időre (5 év) szóló
feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: 2013.október 4.
Felelős: polgármester
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
90/2013.(IX.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szeremlei vegyes
háziorvosi praxisra valamint az iskola egészségügyi ellátásra a praxisengedély kiadása esetén e praxis
tekintetében a háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr.Tolnay Zsuzsanna

Júliannával az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti,
határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidő: 2013.október 4.
Felelős: polgármester
2. napirendi pont
Varga György polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat,
tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy ez egy ilyenkor szokásos feladat, 2003
óta az önkormányzat minden évben csatlakozott ehhez a rendszerhez, kifejezi azt, hogy az önkormányzat fontosnak
tartja a helyi fiatalok képzését. A polgármester elmondja, hogy nem ismert még a 2014. évi költségvetés, de nem
tartja valószínűnek, hogy nem lesz olyan forrás, ami ezt a vállalást lehetetlenné teszi.
Gál Vilmosné jegyző: Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a pályázat hasonlóan az előző évhez, a hallgatók vagy
leendő hallgatók által önállóan nyújtandó be. Aki segítséget igényel a pályázat benyújtásához vagy
nincs otthon számítógépe, az forduljon a hivatalhoz segítségért.
Varga György polgármester: Jelenjen meg erről egy cikk a lakossági tájékoztatóban.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
91/2013/(IX.30.) önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.október 11.
3. napirendi pont
A polgármester javasolja, hogy támogassa a testület az iskolai szüreti bál rendezvényt 34ezer ft-tal, mert a
tájékoztatás szerint még ennyire lenne szükségük a rendezvény lebonyolításához.
A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
92/2013/(IX.30.) önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése terhére a Szeremle-Dunafalva
Általános Iskola szüreti bál rendezvényéhez 34.000,- ft támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
92/2013/(IX.30.) önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése terhére a SzeremleDunafalva Általános Iskola szüreti bál rendezvényéhez 34.000,- ft támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kovács Lászlóné óvodavezető tájékoztatja a testületet, hogy a KIR rendszer miatt szükséges az óvoda alapító
okiratában az SNI-s gyermekek pontosabb meghatározása. Elmondja, hogy a szakértői vélemény alapján
integráltan nevelhető gyermekeket javasolja ellátni, így ennek megfelelően kerülne módosításra az alapító okirat.
A polgármester elmondja, hogy az intézményvezető javaslatával egyetért és kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
93/2013.(IX.30.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
A testület felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, a polgármestert a módosító és az
egységes alapító okirat MÁK felé történő felterjesztésére.
1. számú melléklet a 93/2013.(IX.30.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
2. számú
módosító okirata
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. május 30án kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5)bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
5.§ (4)bekezdésére figyelemmel, 2013. november 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A módosítás oka: a közoktatási információs rendszerben a feladat-ellátás pontosítása
1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.1. alapfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 4.§ 1. pont
a) óvodai nevelés
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
ezen belül: utazó gyógypedagógus segítségének igénybevételével azoknak a különleges
bánásmódot igénylő gyermekeknek az óvodai nevelése, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdenek és a bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhetők.”
93/2013.(IX.30.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
A testület felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, a polgármestert a módosító és
az egységes alapító okirat MÁK felé történő felterjesztésére.
1. számú melléklet a 93/2013.(IX.30.)önkormányzati határozathoz

Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
2. számú
módosító okirata
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013.
május 30-án kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§
(5)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (4)bekezdésére figyelemmel, 2013. november 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
A módosítás oka: a közoktatási információs rendszerben a feladat-ellátás pontosítása
1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.1. alapfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 4.§ 1. pont

a) óvodai nevelés
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
ezen belül: utazó gyógypedagógus segítségének igénybevételével azoknak a
különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek az óvodai nevelése, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek és
a bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhetők.”
A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
4. napirendi pont – Szociális ügyek (lsd- zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
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