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Kottyán Sándorné

körjegyző

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. :Ismertetem a napirendi pontokat.

Napirendi javaslat:
1./ A háziorvosi szolgálat részére eszközbeszerzés kezdeményezése
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ A háziorvosi és védőnői feladatellátás víz és villamos energia költségei megosztásának kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.

NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ A háziorvosi szolgálat részére eszköz és berendezési tárgyak beszerzésének kezdeményezése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A háziorvosi szolgálat részére szükséges lenne a mai kornak megfelelő műszaki
paraméterekkel rendelkező eszközök beszerzésére annál is inkább, mert a régi szakmai minimum feltételek
alapján előírt és meglévő műszerek, berendezések már régiek, elavultak és nem alkalmasak a színvonalas
egészségügyi szolgáltatás biztosítására. A háziorvos megjelölte kérelmében azokat az eszközöket, műszer

típusokat, amelyek véleménye szerint a megfelelő színvonalú ellátást hosszabb távon biztosítani tudják. Ezek a
bekért árajánlatok alapjáni becsült értéke kb. 1.400.000 Ft-ba kerülne. Több árajánlatot kértünk be azért, hogy
az adott típusra vonatkozóan a legmegfelelőbb árfekvésű beszerzést tudjuk érvényesíteni. Természetesen az
általunk beszerzett eszközök használata térítésmentesen kerül a praxisnak átadásra, de az eszközök tulajdonjoga
a továbbiakban is az önkormányzatot illeti meg, ezért az eszközök átadás-átvétele a vállalkozó orvos és az
önkormányzat hivatala között írásos leltár alapján történik. Az árajánlatok és a forgalmazók információja
alapján a beszerzési idő várhatóan 2-3 hét a megrendeléstől számítva.
A beszerezni kívánt eszközök az alábbiak:
Doppler Sonotrax LCD Basic
1 db
Doppler fej Sonotrax 4MHz
1 db
laborkészülék mikrolab 505
1 db
Holter EKG + vérny. Cardiotens 1 db
Spirométer SPIROTUBE Primary 1 db
EKG HeartScreen 80 G-L
1 db
Készenléti táska Compact felsz
1 db

dupla pelenkázó szekrény
1 db
Van-e valakinek kérdése, észrevétele az általam előterjesztettekhez. Ha nincs akkor az
eszközbeszerzésről határozat elfogadására van szükség.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

1/2011. (I.14.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csetény,
Hunyadi u. 2. sz. alatti orvosi rendelőbe kb. 1.400.000 Ft összegben megrendeli az
alábbi eszközöket és berendezési tárgyat.
VT90181200 2299 Doppler Sonotrax LCD Basic
1 db
VT90181990 2417 Doppler fej Sonotrax 4MHz
1 db
VT 90189085 1179 laborkészülék mikrolab 505
1 db
901819900031
Holter EKG + vérny. Cardiotens 1 db
VT90182359
Spirométer SPIROTUBE Primary 1 db
901811003147
EKG HeartScreen 80 G-L
1 db
VT9018908533
Készenléti táska Compact felsz 1 db
dupla pelenkázó szekrény
1 db
Az eszközök és berendezések Csetény Község Önkormányzatának tulajdonát
képezik, melyet ingyenes használatra Dr Cziniel Szabolcs vállalkozó háziorvos
részére átad a testület Csetény községben lévő háziorvosi praxisának működtetése
idejére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011. február 28.
2./ A háziorvosi és védőnői feladatellátás víz és villamos energia költségei megosztásának kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Szükséges még döntenünk arról is, hogy eddigiekben 50-50 %-ban osztozott a
háziorvosi rendelő és a védőnői ellátás. A háziorvosi ellátásban hosszabb mértékű a rendelési idő, valamint
jóval nagyobb a tényleges betegforgalom, amely fokozottabb villany és vízhasználati rezsiköltséget igényel, mint
a védőnői szolgálat és létesítmény. Ezért azt javasolnám, hogy a fizetendő díj megosztás úgy legyen, hogy a
költségek 2/3- a a háziorvosi praxisé és 1/3- a a védőnői szolgálaté. Ezt a mértékű megosztást mindenképpen
reálisnak és nagyvonalúnak tartom. Kérdezem, hogy támogatni tudjátok-e ezt az általam felvezetett arányokat a
költségviselés tekintetében. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

2/2011. (I.14.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Csetény, Hunyadi u. 2. sz. alatti és védőnői szolgálat és háziorvosi rendelő

villany és víz számlája úgy kerüljön megosztásra, hogy 1/3 rész a védőnői
szolgálaté, 2/3 rész pedig a háziorvosi praxis költsége. Ezen költségek
megosztása az önkormányzat által történik és a tárgyhót követően az
önkormányzat részére kell a költségeket kiegyenlíteni.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Kinek van még kérdése, ha nincs akkor az ülést 18 óra 25 perckor bezárom.
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