Iktatószám: P-2702-17/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. szeptember 8. napján tartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Horváth István, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde képviselők
Major Istvánné okmányiroda-vezető
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, hiányzik Farkas Károly, Szemerei Józsefné és Varga Istvánné
képviselők.
Kérem, hogy nyílt ülés keretében döntsünk az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi és iskolaorvosi
feladatainak ellátásával kapcsolatos előterjesztésről, zárt ülésen pedig a művészeti alapiskola
közbeszerzésének elbírálásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület - egyhangúlag - elfogadta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
Amíg dr. Barta Rita a budapesti praxisát nem tudta eladni, addig az önkormányzat látta el az I.
számú háziorvosi körzetben a teendőket, a doktornőt bíztuk meg a helyettesítéssel. A doktornő
értékesítette praxisát, így elhárult az akadálya annak, hogy a házi- és iskolaorvosi feladatokat az ő
cége, a Gida-Babó Bt. lássa el október 1-től. A szerződést és a határozatot minél előbb el kell
juttatnunk az Egészségbiztosítási Pénztárhoz, hogy zökkenőmentesen történjen meg az átadás.
A megbízási szerződést ugyanazokkal a feltételekkel kötjük meg, mint dr. Kassai Józseffel.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a
kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a javaslatot
és a következő határozatot hozta:
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129/2010. (IX. 08.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 1-jétől megbízza a GIDA-BABÓ Bt-t az abai I.
számú háziorvosi körzet háziorvosi és iskolaorvosi feladatainak ellátásával.
A praxisjogot és a rendelőhelyiséget a Képviselő-testület a 185/2009. (XI. 5.) számú határozatával
már átadta dr. Barta Rita részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Nagy András Botond jegyző
Határidő: azonnal
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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