
Jegyzőkönyv

Készült: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 26-án-én 10 órakor
tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Sziráki Szilárd polgármester, Bogács Attila József képviselő, Máté Mária képviselő,

Mészáros Gábor képviselő, Pál Tibor képviselő, Szira József képviselő, dr. Filipsz Andrea jegyző.

Sziráki Szilárd polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogya
telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 6
képviselőből 5 fő jelen van.

A rendkívüli ülésre tekintettel jegyző asszony fogja a jegyzőkönyvet vezetni. Jegyzőkönyv

hitelesítőnek j avasolja Máté Mária és Szira József képviselőket.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Sziráki Szilárd polgármester közli a rendkívüli ülés napirendjét.

NAPIRENDI PONTOK:

1.1 Tura orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd polgármester kéri, hogy a napirendi pont elfogadását kézfeltartással jelezzék a
képviselők.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve - 6 igen szavazattal O ellenében az
alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

55/2013.(VII.26). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.

A NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.1 Tura orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

Sziráki Szilárd: tájékoztatja a jelenlévőket, hogya 2013. június 27-i képviselő-testületi ülésen a
turai orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés tárgyalását levették a napirendi pontok közül. A rendkívüli
ülést azért kellett összehívni, mert július 30. napjáig döntést kell hoznia az önkormányzatnak arról,
hogy továbbra is társulási formában kívánja az orvosi ügyeletet megoldani, mivel az OEP az összes



érintett önkormányzat döntésének fuggvényében fogja finanszírozni az orvosi ügyeleti ellátást.

Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy az önkormányzat továbbra is társulási formában
kívánja ellátni az orvosi ügyeletet és ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatával egyetértve -6 igen szavazattal Ü ellenében az
alábbi határozatot hozza:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület

56/2ü13.(VII.26). számú határozata:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az orvosi ügyeleti ellátást továbbra is
ajelenlegi társulási formában kívánja megoldani és ennek
pénzügyi fedezetét költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tura Váras Önkormányza
tát a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés, amennyiben mncs mindenkinek megköszöni a
megjelenést és az ülést bezárja.
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polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:
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Szira József
képviselő



JELENLÉTI ív

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületeáltal

2013. július 26-án órakor tartott rendkívüli ülésről

1./ Sziráki Szilárd

2./ Máté Mária

3./ Mészáros Gábor

4./ Pál Tibor

5./ Bogács Attila

6./ Szira József

7./ Tusor László

Meghívott

dr. Filipsz Andrea jegyző
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