
JELENLÉTr ÍV

E!r!!!!!: Hefízgyörk Község ükofnóry,zat Képfiselőlestületének 2a15- nárcius 3-án megíd alí
rcndkíyiili n!íh íilésén a Polgármesteli Hi|atal Palgármesterí írada hel!-i|égében.

Jelen vannak:

Bazan Tiborpolgármesleí

Fercsik Tibor kénviselő

Gede1 Tibor képviselő

Szovics Mihál), alpol8ánnestel

Pintér sándo. képviseló

RajkÁ Gabor kepl iseld

MeehívottI

Lukesné Csábi Ágnes jeglzó

Zabos Ts§án képviselő
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Hévízgyörk Község Önkormányzat
PolgármesteIétől

M E GHIvo
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvi§eló,testülete 2015. március 3-án (kcddcn)
18.00. órakor taltja rendkívüli nyílt Képviselő{e§tületi ülését, melyre ezerrnel tisáelettel
meghívom-

!9[91 PolgármesteriHiyatal
Polgármesteri iroda
Hévízgyörk, Kos§uth L. u. 12,1.

Napirendi Dontok:

1.) Aszódi szakendeló működtetéSe
Előadó: Bazan Tibor polgármester

Hévizgyörk, 2015. március 2.

TisáeIeiteli 1i==,-"*3-- .

Bezan Tiboi
polgármester
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JEGYZŐKÓNYY

Készült: Hévízgyörk KöZség Ónkonnányzat Képviseló,testületének 2015, március 3-án
18.00.órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről a Polgánnesteri Hivatal polgfumesteri iroda
helyiségében.

Meghírott:
Szovics Mihály alpolgárnester
Feícsik Tibor képvise]ó
Gedei Tiborképviseló
Pintér sándor képYiseló
Rajkó Gábor képviseLó
ZaboS István képviseIó
Lukesné csábi Ágnes j egyzó

Jelen vannak: BMan Tibor polgármester
Szovics Mihál,v alpolgármester
Gedei Tibor képviseló
Pintér Sándor képviselő
Rajkó Gábor képviseló
Zabos 1stván képviselő
l ukesne Csabi Ag"res jeg},/o

Bazan Tibor DolgárTe§t€r: Köszöntöm a úegjelenteket, Megállapítom, hogy az üés
hatiározatképes, nrivel 7 főbő1 6 fó megjelent, Fercsik Tibor képviselőjelezle távolmaradását.
Ismefietem a napirendi pontot:

NaDirendi Dont:

1,) Aszódi szakendelő működtetése
Előadó: Bazan Tibor po]gfumester

A KépYi§elő-testiileí a jelenlévő 6 fóből 6 igen szayazattal €gyhangúlag elfogadja a
trapir€ndi pontot.

1.) Aszódi szakrendelő működtetése
Az előterjesáés íIásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.
Bazan Tibor poleármesteri - ismerteti az előte4esáé§t.-
Zabos István képviselő: Eddig hová tatozott a település?
Bazan Tibor Dolgármester: Aszódhoz tartozott, A járó beteg ellátást a hatvani kórház végzi
az aszódi §ztk-ban, ez annak a megerősitése, hog.v szeletnénk, hogy ugyanigy maradjon a
jövőben is, Azén kérik megerősíteni M érintett önkormányzatoktól, hog,Y ne történjen ez
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másképp. Ha nem működtette volna a hatvani kórhriz, akkor AsZód lehet. hogy nem tudta

volna milködtetni. A másfél év alatt sok fejlesztést yégzett M aszódi sztk-ban a hatvani
kórház, közel 20MFt összegben a ,.Legyen az ön szívügye" alapítvánnyal közösen.
Szovics Mihály alpolgárnrester: Aszódon nagyon nyitottak mindenre, előbb lehet időpontot
kapni, ja\ult az ellátás,
Raikó Gábor kéDviselő: Közigazgatásilag Kistalcsához taltozná]k,
Bazan Tibor polgármester: Kórház szempontjából is Hatvanhoz tartozunk- voli egy idó,

amikol Kistarcsához tartoztunk, Ha eset]eg ez nem jönne létre, akkor AsZód város ha tudja

vállalni, hogy múködteti aZ sztk-t, akkor lesz sztk. Javaslom, hogy fogadjuk el a hatáíozati
javasiatot.
Bazan Tibor polgárrnester: Aki egyetén az alábbiakal: .,HétízgtOrk Kózség Ónkormányzat
Kép|,í5elő-teslülete az egészségügyi ellátórendszer ;fejleszlésélől szóló 2a06- évi CXLYI
tömény 5/B-§-(2) bekezdésének c.) poníjárd h'l,atkozással kéri az illetékes egészségügyi
állafiigazgatási szervet, hog) az egészségüg,i ellálási telületek kíalakításánáI wgyék

Jigyelembe, hogtr, Hévízgtark fulepülés egészségtig)i ellátásí teríileíe az egészségügyí
ellátórendszer átaldkítását köfetően a hal,*ani ÁIbert schleítzer kórház,Rendelőíntézet
terúleti e llátásí köteleze tts é gé hez tar lozzoü,
Felkéri a jegyzőt, hog) a határozatot az illetékes eqészségüE|-í állalnigazgatási és a hatva i
kórház részére hitattllból ktildj e meg. ", kézfeltartással j elezze.

A Képviselő{cstület a jelenlévő 6 képviselőbói 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
hatarozatot hozza:
Hévízgvörk Köz§ég önkormánlzaía KéDYi§elő-te§tületónek 1i1l2015.(I[.03.)
őnkormánlzati határozata

1.) Hévizgyörk Község Önkomrányzat Képviselő-testúilete aZ egészségügyi ellátórendszer

fejles/réséről szóló 2006. évi CXXX , tön,ény 5/B.§,(2) bekezdésének c,) pontjára

hivatkozással kéri aZ illetékes egészségügyi államigMgatási szer!,et, hogy az

egószségügyi ellátá§i területek kialakításánál vegyék figyelembe, hogy HévízgyöIk
tel.püIéS egészségügyi ellátási terüIete az egészségügyi ellátórendszel átalakítását

kövitően a hatvani Albert schweitzer kórhaz-Rendelóirrtézet teriileti ellátási

kötelezettségéhez tartozzon.
2.) Felkéri a jegyzót, hogy a határozatot az illetékes egészségügyi államigazgatási és a

hatvani kórhli részére hivatalból küldje meg.

Ig!9!!'§: Bazan Tibor polgánnester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tiindg ig.ea,

Határidő: a7onnal

Bazan Tibor polgármester:
bezárom,

Ha más hozzászóm§,nincs, a részvételt megköszönöm, aZ ülést
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Bazan Tibor
Polgármester

Lukesné Csábi Agnes
jegyző
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