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SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 79/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2011. szeptember 19-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 6 jelen van. A jegyzőkönyv vezetésére a polgármester javaslatot tesz a körjegyző személyére,
mellyel a testület egyhangúlag egyetért.
A polgármester elmondja, hogy a meghívó az SZMSZ szerinti időben a képviselőkhöz kiküldésre került,
javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról, az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
3. Háziorvosi körzet-határ módosításának megvitatása
Előadó: polgármester
4. Egyéb ügyek
5. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos beszámolóra, melyet a képviselők
kézhez kaptak, kéri a testületi tagokat, tegyék fel az írásos beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat.
A polgármester elmondja, hogy a házvásárlás kérdésében még nem sikerült előre lépni, mivel még nem
történt meg az egyesület bejegyzése. A vis maior ellenőrzés lezajlott, mindent rendben találtak, a konyha
beindult, az ebédlő is elkészült, két tanítási nap csúszással az iskolát is el tudtuk indítani. Az iskolával
kapcsolatosan el kívánja mondani, hogy az eredeti, 2010/2011-es tanévnek megfelelő rendszerben működik.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
109/2011.(IX.19.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2011. I. féléves
költségvetéséről szóló előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester elmondja, hogy gesztorként tartalmazza a KOT és a Körjegyzőség költségvetését is. A
bevételek és kiadások a féléves szintek arányosak. Vannak olyan bevételek, amelyek eredeti előirányzatként
nem voltak betervezhetőek és máshol teljesültek, ezek belső tartalomban mutatnak szerkezeti eltérést.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
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110/2011.(IX.19.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót
(lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja.
A polgármester elmondja, hogy a kiküldött módosítással is egyensúlyban lesz a költségvetés. Izgalmas lesz
a közben elindult felújítások egyensúlyban tartása. Azt, hogy ezt mennyire sikerül megoldani, majd a ¾
éves beszámoló mutatja meg, és akkor lehet ismét korrigáló döntést hozni. Az ÖNHIKI, a beruházások
átcsoportosítása jelentősen csökkentette a költségvetési hiányt, ami örvendetes, így javasolja a módosítás
jóváhagyását.
Baloghné: A Sportkör kiadásainak 83%-át már felhasználta. Mi lesz, ha kimerítik a költségvetést?
Varga: Az biztos, hogy 1,6millióból nem lehet kihozni a feladatellátást. III. negyedév végén meg kell nézni,
hogy hogyan állnak, és akkor lehet módosítani a költségvetést. Addigra az egyesületről is pontosabb
információkat szerez, mi az, ami minimumként kell a fenntartásukhoz.
Róka: Ha Dunafalva nem jut ÖNHIKI-hez, akkor ismét tartozni fog?
Varga: Elmondták, hogy azon vannak, hogy év végéig rendezzék a tartozást, újabb ÖNHIKI igényt
nyújtottak be, reméljük, hogy sikeres lesz, még nincs döntés. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan
jönnek be bevételek, mert ha nem teljesülnek, akkor a kiadásokat kell visszafogni.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

11/2011.(IX.20.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011.(II.15.)önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

3. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy két hete megkereste az érsekcsanádi polgármester,
hogy ott szeretnének egy 2. körzetet létrehozni, ami azért nagyon nehézkes, mert jelenleg nulla kártya van,
amire nagyon nehéz orvost találni. Így jött a gondolat, hogy esetleg Szeremlével közösen a szeremlei
körzethatár módosításával egy olyan körzetet létrehozni, ami a szeremlei háziorvos praxisjogához
kapcsolódóan az ő területe lenne. Ez Érsekcsanádnak azért jó, mert nem nulláról kell indulnia, Szeremlének
azért jó, mert ez egy erős, értékes praxis lesz. Ha a későbbiekben erre háziorvost keresünk, akkor olyan
értékes körzet lesz felajánlva, ami erős gazdasági bázisra épül, hiszen tervek szerint akár 3000 kártyára is
felmehet a finanszírozás. A doktor beadványa kiküldésre került a meghívó mellékleteként. Pozitívumként
megjelenik a délutáni rendelés, ami szintén látható és negatívum, hogy a napi 4 órai rendelés és 4 óra
készenlét időben kevesebb lesz, hiszen csökken a rendelési idő és a készenlét idején rendelési is lesz
Csanádon.
A polgármester felkéri Dr. Szalma Mihály háziorvost, hogy szóban is mondja el érveit.
Dr. Szalma: 1500-1800-as betegkártyájú körzetek sem találnak orvost, gond van az egész országban a
praxisokkal, sok idős kolléga dolgozik. Az elindult tendencia az, hogy több körzetet összevonnak.
Jelenleg úgy néz ki a finanszírozás, hogy 5-6 hónap múlva jelenik meg a többletfinanszírozás a
kialakítandó érsekcsanádi 2. körzetben. A lakosságszám ott már 3000 fő fölött van, így ellátási
gondok vannak, ezért gondolkodik ott a testület az új körzet kialakításában. Van elkülönített
pénzük, hogy egy korábbi könyvtárat alakítsanak át rendelővé.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy látja a
körzetmódosítás mind pozitív, mind negatív oldalát. Itt annak eldöntése a feladat, hogy melyik
hangsúlyosabb a pozitívum vagy a negatívum.
Csukáné: Ha Csanádon gondot jelent 3000 kártyával működni, akkor itt is lehet a későbbiekben gond. A
lakosok a rendelési időt szeretnék legalább 18 óráig egy héten egy nap. Ez többszöri kérésre sem
ment és most még csökkenne a rendelési idő. Akkor tudja ezt támogatni, ha legalább egy napon
lesz 18 óráig rendelés.
Varga: A csanádi szándék az, hogy a Bajára, Sükösdre szétszórt kártyák visszakerüljenek Csanádra.
Csukáné: Hogyan lesz ellátva a lakosság, ha pl. járvány lesz?
Dr. Szalma: Ügyeleti idő alatti rendelést külön finanszírozza az önkormányzat általában, mert akkor a bajai
ügyelet látja el a betegeket.
Csukáné: Ha Csanádon van, mennyi idő alatt ér vissza Szeremlére?
Dr Szalma: A törvény által előírt a ¾ óra, szerinte ő ¼ óra alatt vissza fog érni. Hozzá akarnak nyúlni a
praxisjoghoz, egységes feladat-ellátási szerződések lesznek és várhatóak egyéb átalakítások is. A
lakosok eddig se vették észre, ha helyettesített pl. Bátmonostoron, mert visszaért.
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Csukáné: Ez megint lefelé menetet jelent, eddig 4 órán keresztül volt orvos, most ezután 3 óra lesz.
Dr. Szalma: Esetleg kedd és csütörtök felmehet 4 órára, 12 óráig, mert akkor van védőnő is. Nincs kedve
mindenáron elmenni ebből a körzetből, mert kapásból el lehetne menni. Olyan körzet üres pl.
Budapest Soroksár 2.600 kártyával.
Kisné: Erről most mindjárt kell dönteni?
Róka: Szerinte át kell gondolni.
Varga: Csanádiak szempontjából fontos lenne minél előbb dönteni. Ugyanannyi finanszírozást kap a
rendelési időtől függetlenül erre a területre, mint eddig. Mindkét helyen jobban helyt kell állni,
egy későbbi rendelési idő közben jobban oda lehet érni. Jobb finanszírozású lesz a praxis. Egy
napon legalább egy héten a 16 óra utáni rendelés gesztusértékű lenne a település felé.
Dr. Szalma: Annak idején a polgármesterek döntöttek úgy, hogy 16 óra után ügyelet van. Most visszafelé
mennénk, ha 16 óra után is rendelne
Varga: A községben mindenki vállal valamilyen önkéntes áldozatot, ez elmondható pl. pedagógusokról is.
Ez az orvos megítélését javítja. Azt élhetik meg a lakosok, hogy fontosak az orvos számára
amellett, hogy a saját számítását is megtalálhatja a nagyobb körzetben.
Dr. Szalma: Hat évig csinálta a délutáni rendelést, de amikor a nyugdíjasok meg az iskolások jöttek, akkor
nem volt értelme.
Varga: Azt az orvosnak kell végiggondolnia, hogy hajlandó-e ilyen megoldásra.
Kisné: A főnöknek, az orvosnak, a rendőrnek nem szívesen mond ellent az ember. Amikor az ügyeleti
rendszer bejött, akkor sem helyeselték. Neki is meg vannak az aggályai, megrövidül a település a
csökkenő rendelési idővel. A benyújtott változat azt jelenti, hogy visszalépünk a szolgáltatásban.
Varga: Hetente legalább egyik napon 15 órától 18 óráig megoldható-e a rendelés?
Dr. Szalma: Nem, csak az írásban beadott rendelési időt vállalja. Annyit tud vállalni még, hogy esetleg
csütörtökön 12 óráig rendel.
Csukáné: Így nem fogunk egyről a kettőre jutni, kérdezzük meg az embereket, Javasolja, hogy a testület
döntsön később.
A polgármester az alábbiak szerint ismerteti a két határozat tervezetet, mely a döntés két lehetséges pólusa:
1. változat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy előzetesen
hozzájárul ahhoz, hogy a szeremlei háziorvosi körzethez az érsekcsanádi 2. számú körzet csatlakozzon és
ezen a módon – a két települési önkormányzat egybehangzó döntése és az új körzethatárt kijelölő
önkormányzati rendeletek meghozatalát valamint az egyéb szükséges engedélyek beszerzését követően –
létrejövő új háziorvosi körzet vonatkozásában új feladat-ellátási szerződés megkötésére kerüljön sor dr.
Szalma Mihály háziorvossal.
A testület kijelenti, hogy az önkormányzati rendeletek, a szükséges engedélyek vagy az új feladat-ellátási
szerződés meghiúsulása esetén az új háziorvosi körzet kialakítására vonatkozó szándékától eláll.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érdekelt Érsekcsanád Községi
Önkormányzatot valamint dr. Szalma Mihály háziorvost értesítse és velük, valamint az engedélyező és
szakhatóságként eljáró hatóságokkal a tárgyalásokat lefolytassa.
2. változat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szalma Mihály háziorvos új körzethatár
kialakítására vonatkozó kérelmét elutasítja azzal, hogy a háziorvos kérelmében megjelölt rendelési idő
tekintetében a beadvány a szeremlei lakosok számára jelentős szolgáltatás visszaesést jelent a jelenleg
hatályos feladat-ellátási szerződéshez képest.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érdekelt Érsekcsanád Községi
Önkormányzatot valamint dr. Szalma Mihály háziorvost értesítse.
Gálné: Az első változatban a testület kifejezi a szándékát a körzethatár módosítása tekintetében, de bizonyos
feltételek bekövetkeztéhez – rendeletek, feladat-ellátási szerződés, engedélyek – köti, a másik, hogy
elutasítja. A testület még az első határozat meghozatalát követően és visszavonhatja
szándéknyilatkozatát, ha például nem sikerül megegyezni a feladat-ellátási szerződésben.
Csukáné: Nem ér egyet a határozat-tervezettel, először minden kérdés tisztázódjon le, a rendelési időt
rögzítő feladat-ellátási szerződés is és csak utána döntsön a testület. Javasolja, hogy a képviselők
készítsenek felmérést a lakosok körében.
Varga: A holnapi napon készít egy erre vonatkozó nyomtatványt és eljuttatja a képviselőkhöz.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért és 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
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111/2011.(IX.19.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szeremlei lakosok
véleményét kikéri és a következő testületi ülésen dönt a háziorvosi körzet kialakításának kérdéséről.
Felelős: polgármester, képviselők
Határidő: 2011.09.30.
4. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kistérségi munkaszervezet elkészítette a polgármesteri
beszámolót a kistérségben végzett tevékenységéről, melyről szóló írásos előterjesztést átadja a
képviselőknek, majd annak áttanulmányozására szünetet rendel el.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg a beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket.
Észrevétel, kérdés nincs, a testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi
határozatot hozza:
112/2011.(IX.19.)önkormányzati határozat
A képviselő-testület a polgármester Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában és a
Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. január 1. – 2011. augusztus 31-ig végzett tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: A tájékoztatóba jó lett volna beleírni a disco-t, hátha több látogató lenne.
Varga: Röplapozni lehetne A/5 formátumban, mellé lenne téve a búcsú napja (október első vasárnapja) és
programja.
Scheidl: Ösztöndíj, táborozásról dönteni kellene. Dunafalva nem tudta finanszírozni a tábort, így az ottani
alapítvány fizette 700ezer forintért. Fontolják meg, hogy nem lesz ösztöndíj, hanem helyette tábori
támogatás és a nevelő-testület dönt a táborozásról. Szeptembertől szerinte ne folytassa az
önkormányzat az ösztöndíj rendszert.
Varga: CKÖ felajánlással élt az iskola felé.
Bogdánné: 200ezer ft támogatást szavaztak meg az iskola támogatására.
Scheidl: Köszöni a támogatást.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs.
5. napirendi pont – Szociális ügyek – zárt ülés (lsd. zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
Kmf.

Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

