
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 3. napján 
tartott rendkívüli testületi üléséről.

Testületi ülés hel e: Meződi Faluház
Meződ, Ságvári u. 34.

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester, Balog
Jánosné, Görföl Róbert és Illés Rita képviselők, Koszorús Tímea 
aljegyző, Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Merk Zsolt noluármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi 
tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy tárgyaljanak a központi háziorvosi ügyelet ellátása és a Hegyháti ösztöndíj 
odaítélése napirendi pontokról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előteijesztett napirendi pontokat 
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

1. / Központi háziorvosi ügyelet ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Hegyháti ösztöndíj odaítélése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

N a pi r e nd t á r g y a l á s a :

1./ Köz önti háziorvosi ti» elet ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. levele és 
határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljet^ző elmondta, hogy a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 2023-tól 
történő ellátása az önkormányzatok számára a jelenlegi szolgáltatóval olyan megterhelő, 
amelyet az önkormányzatok többsége nem tud finanszírozni, ezért más módon kell 
gondoskodni a feladatellátásról. Az önkormányzatok olyan ajánlatot kaptak, amely szerint 
Dombóvárhoz csatlakozva, Sásdon egy elsősegély pontot működtetve jóval kevesebb 
összegért lehetne megoldani a feladatokat.
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Merk Zsolt i ol ármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el az ajánlatot és 
elmondta továbbá, hogy ehhez a jelenlegi szerződést 2022. december 31-el fel kell mondani 
és 2023. január 1-től az új szolgáltatóval kell szerződést kötni.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki 
javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Meződ Közsé Önkormám zata Képviselő-testületének 
36/2022. (M.3.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyeleti 
feladatellátás jelenlegi működtetését felülvizsgálva a következő döntést hozza. Az 
önkormányzat a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést egyoldalú 
nyilatkozattal, a szerződés 1. pontjában foglalt jogával élve 2022. december 31. napjával 
megszünteti.

Határidő: közlésre 2022. november 30.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Meződ Közséu Önkormám zata Képviselő-testületének 
37/2022. (XI.3.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátásával, Dombóvár központi székhellyel és Sásdon elsősegély pont működtetésével az 
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) bízza 
meg, határozatlan időre. A képviselő-testület az ajánlatban meghatározott kiegészítő 
önkormányzati hozzájárulás összegét elfogadja. Az önkormányzat a szolgáltató közvetlen 
NEAK finanszírozásához hozzájárul. Az új szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződés 
aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: szerződéskötésre azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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