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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 19-én tartott
rendkívüli üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében.
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor
testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző,
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga.
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7
fő jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend pont
tárgyalását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirend
tárgyalására vonatkozó javaslattal – egyhangúlag - egyetértettek.
1.sz napirend: Dr. Jánky Béla háziorvos Önkormányzat saját halottjának
nyilvánítása
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Sajnálattal tájékoztatja a tisztelt Képviselőtestület tagjait, hogy a város megbecsült háziorvosa, dr. Jánky Béla 2013.
március 14-én váratlanul elhunyt. Felesége, dr. Jánkyné Szilágyi Erzsébet az
önkormányzat segítségét kérte férje eltemettetésében. Elmondta, hogy saját
jövedelmét a 49.500 Ft-os rokkantsági nyugdíj képezi. Egyik gyermeke
orvostanhallgató és jövedelme nincs, másik gyermeke rendszeres szociális
segélyben részesülő munkanélküli 22.800 Ft-tal.
Az előterjesztés nem foglalja magába a család teljes vagyoni helyzetét. Ha
kérdés van, szívesen válaszol. Ezzel kapcsolatban kéri a testületet tagjait
mérlegeljék, hogy saját halottjának tekinti-e dr. Jánky Bélát, és ezzel
egyidejűleg kéri, hogy a kérelmező által temetési költségként megjelölt 300.000
Ft-ot megállapítani szíveskedjenek.
Kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van jelezze, szívesen válaszol rá.
Bartis Márton alpolgármester: Annyit fűzne hozzá, hogy mind a haláleset,
mind pedig az adott helyzet mélységesen megdöbbenti.

Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Szeretné elmondani, hogy mélységesen
sajnálja, mint kollegát. Elmondja, hogy a doktor úr nagyon beteg volt, súlyos
szívproblémai voltak. Rengeteg vizsgálaton részt vett, az eredmények nem
voltak bíztatóak, de azt mondta, hogy ő nem ér rá beteg lenni. Halálát megelőző
napon rosszul érezte magát, elment egy szegedi kollegájához, ahol szintén
közölték vele, hogy nem jók az eredményei, vissza kellett volna mennie két
héttel később. Mikor azonban hazaértek, már nem volt ereje fölmenni az
emeletre, földszinten elaludt és soha többet nem kelt fel. Mélységesen sajnálja
orvoskollégáját. Nem fűz hozzá különösebb kommentárt, úgy véli, nem kell
feszegetni a család anyagi helyzetét, tekintse az önkormányzat saját halottjának.
Elek Ferencné képviselő: Egy kérdés merül fel benne, mégpedig hogy ilyen
esetben nem száll-e vissza a praxis a város tulajdonába?
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Nem száll vissza a városra, dr. Jánky Béla azt
praxist megvásárolta. Mint örökség azt a család megörökli. Ha egy éven belül
nem kerül betöltésre, csak akkor kerülhet vissza a város tulajdonába esetleg.
Valamint sajnálattal vette tudomásul, hogy a doktor úr mellett dolgozó
asszisztens hölgy helyzete egyáltalán nem bíztató. Már jelezték, hogy a márciusi
családi praxisnak semmit nem folyósítanak, az önkormányzathoz fog beérkezni
a fizetése. Nyílván az önkormányzatnak pedig feladata az asszisztenciát és a
helyettesítést megoldania.
Macsári József polgármester: Ehhez kapcsolódik a második határozati
javaslata, mely szerint április 1-től az önkormányzat üzemelteti a háziorvosi
körzetet.
Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátja a két
határozati javaslatot. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatokat hozta:
Határozat
25/2013. (III. 19.) Ökt. sz.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2013. március 14-én elhunyt dr. Jánky Béla háziorvost az önkormányzat
saját halottjának tekinti és az eltemettetésére 300.000 Ft támogatást nyújt dr.
Jánkyné Szilágyi Erzsébet számára. Az összeg forrása: a 2013. évi általános
tartalék.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetésről készpénz formájában
haladéktalanul gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester
Határozat
26/2013. (III. 19.) Ökt. sz.
Szeghalom Város Önkormányzat a IV. számú háziorvosi körzet 2013. április
1. napjától tovább működteti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési engedélyt kérje meg és a
finanszírozási szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester
2. sz. napirend: Bejelentések
- a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló
28/2012.(XII.15.) rendelet módosítása
Macsári József polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy a soron
következő Képvisel- testületi ülésen kiegészítené a 6. számú napirendi pontot
egy rendeletmódosítással. A módosítani kívánt rendelet a lakások és a
helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) rendelet
lenne. A rendeletet kiegészíteni annyival, hogy az „Egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó bérbeadás esetén a polgármester – kérelemre – a lakásbérleti díjat
maximum 35 %- kal csökkentheti.” Erre Dr. Kovács József kórházigazgató,
országgyűlési képviselő javaslata esetén kerül sor.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok tudomásul vették bejelentését.
Megkérdezi, van-e más közérdekű bejelentés. Megállapítja, hogy más bejelentés
nincs, a rendkívüli ülést lezárja, megkéri a képviselő társakat, hogy az összevont
bizottsági ülésen folytassák a munkájukat.
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