Őrbottyán Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának
2021. november 18-án, csütörtökön 08:00 órakor
megtartott rendes nyílt ülésének
jegyzőkönyve

36/2021. (XI. 18.) határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről
37/2021. (XI. 18.) határozat a napirendi pontokról
38/2021. (XI. 18.) határozat egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés
felülvizsgálatáról

Jegyzőkönyv
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület Humánügyi Bizottságának 2021.
november 18-án, csütörtökön 08:00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Benedek Éva
Csernákné Szoboszlai Szilvia
Elischer Imre László
Gazdagné Kovács Krisztina
Kollár Sándor
Gállné Mezősi Szilvia
Muzsay Márta
Takács-Sánta Ágnes
Androkity Orsolya

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
alpolgármester
jegyző
Családsegítő szolgálat-intézményvezető
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
intézményvezető
jegyzőkönyvvezető

Som Istvánné

bizottsági tag

Meghívó szerinti napirendi pontok:
Nyílt ülés keretében:
1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálata
2. Egyebek
Zárt ülés keretében:
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott pályázatok
elbírálása
4. Egyebek
Benedek Éva bizottsági elnök: Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Humánügyi
bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság mind az 4 tagja jelen van Som Istvánné előre
jelezte távol maradását, igazoltan van távol. A bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
felkérném Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tagot, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítővel az
kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva bizottsági elnök határozati javaslatot terjesztett elő a jegyzőkönyv
hitelesítőről, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással
elfogadott, majd kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 36/2021. (XI. 18.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítőről
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Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a 2021. november 18-án, csütörtökön 08:00
órakor kezdődő ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Csernákné
Szoboszlai Szilvia bizottsági tagot választja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Humánügyi Bizottság elnöke

Benedek Éva bizottsági elnök: Napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata?
Amennyiben nincs, akkor, aki a napirendeket elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva bizottsági elnök határozati javaslatot terjesztett elő a napirendi pontokról,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott,
majd kihirdette az alábbi határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 37/2021. (XI. 18.) határozata a
napirendi pontokról
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága a 2021. november 18-án, csütörtökön 08:00
órakor tartott rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyílt ülés keretében:
1.
2.

Egészségügyi szolgáltatás
felülvizsgálata
Egyebek

nyújtására

kötött

szerződés

Zárt ülés keretében:
3.
4.

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beadott pályázatok elbírálása
Egyebek

Határidő:
Felelős:

azonnal
a Humánügyi Bizottság elnöke

1. napirendi pont: Egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálata
Benedek Éva bizottsági elnök: A vérvétel már évek óta jól működik. Úgy tudom, hogy meg
vannak elégedve a lakosok a szolgáltatással. Tavaly nem történt változás a szerződésben, idén
emelést javasolt a szolgáltató. A létszámban is minimális emelkedést javasol. Kérte, hogy a 40
helyett összesen 45 fő szerepeljen a szerződésben. Ennyi változás van, igaz?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: Igen.
Benedek Éva bizottsági elnök: Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése?
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Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági tag: Miért szeretné ezt az emelést?
Gállné Mezősi Szilvia jegyző: 2018 óta nem emelt, valószínűleg az ő költségei is emelkedtek.
Benedek Éva bizottsági elnök: Van esetleg más kérdés? Amennyiben nincs akkor, aki a
testületnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Éva, a bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alábbi
határozatot:
Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Humánügyi Bizottságának 38/2021. (XI. 18.) határozata
egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés
felülvizsgálatáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi
Bizottsága a határozati javaslatot, mely szerint:
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Tóth Lajos egyéni vállalkozóval (működési engedély száma:
510631) egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött megállapodást a
határozat melléklete szerint módosítja.
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás
módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.
A megállapodás alapján előirányzott kifizetést az önkormányzat
2022. évi költségvetésében tervezni kell.
-

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2021. november 24.
a Humánügyi Bizottság elnöke

2. napirendi pont: Egyebek
Benedek Éva bizottsági elnök: Egyebekben van-e valakinek mondanivalója? Amennyiben nincs
akkor a nyílt ülést bezárom és zárt ülést rendelek el.
Mivel több napirendi pont nem volt Benedek Éva a bizottság elnöke a nyílt ülést 08 óra 05
perckor bezárta és a bizottság zárt ülés keretében folytatta a munkát.

Benedek Éva
bizottsági elnök

Csernákné Szoboszlai Szilvia
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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