
Mátételke Község Önko rmán yzata Képviselő-testülete

Jegvzőkönvv

Készült: Mátéte|ke Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. július l4-én (kedd) 14 órakor
megtartott rendkívüli üléséról.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Mészáros Gabriella aljegyző, Piukovics Mihályné és
Pozsgainé Elek Erika képviselők

Igazoltan távol: dr. Bednár Károly András és Wágnerné Piukovics Erika képviselők

Nagv Noémi polgármester Megnyitja az ülést,
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt, köszönti a megjelent képviselőket.

Megállapítja, hogy 2 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítónek j avasolj a Piukovics Mihályné képvisel őt.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezeíl, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
jegyzókönyv hitelesítójére tett javaslatát.
A Képviselő - testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja ajegyzókönyv
hitelesítőj ének személyét.

J egyzőkönyv-hitetesítő kij elölése
Határoza

Mátételke Kö ség Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő -
testület) úgy dönt, hogy a 2015. július 14-én a Képviselő - testületi ülésre
Piukovics Mihályné képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Nagv Noémi polgármester: Más napirendre javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja a meghívóban
kiadott napirendi pontokra tett j avaslatát,
A Képviselő - testület 3 igen szavazaltal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi
pontokat és a követke ző határ ozatot hozza:

4912015. (VII.14.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgy alása

Határozat

Mátételke Község Onkormányzata a 20l5. július l4-i ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalja
meg:

1.) Feladat-ellátási szerződés háziorvosi szolgá|at tartós helyettesítési formában történő ellátásra
Előadó: Nagy Noémi polgármester

2.) Egyebek

1.napirendi pont

Fe|adat-ellátási szerződés háziorvosi szolgálat tartós helyettesítési formában történő ellátásra



Nagy Noémi polgármester: A szerződés tervezete kiadásra került. sajnos a korábbi háziorvos, dr.
Tokodi Ferenc háziorvos halála miatt van szükség egy új szerződés megkötésére a Kosza-Med Kft-vel.

Van-e kérdés, észrevétel azanyaggal és az elhangzottakkal kapcsolatban?

Tovább i hozzászólás, j avas lat ninc s, ezért szav azásr a boc sáj tj a az el őterj e sztést,

A Képviselő - testület egyhangúlag, 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül az köveíkező határozatot
hozza,.

Feladat-ellátási szerződés háziorvosi szolgálat tartós
helyettesítési formában történő ellátásra

1.

Határozat

Mátételke Község Önkormányzatának képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat tartós
helyettesítési formában történó ellátására a Kosza-MED Kft-vel megkötendő feladat-
ellátási szerződés tewezetét jelen előterjesáés melléklete szerint változatlan formában
elfogadja.

A Képviselő-testü|et felkéri Nagy Noémi polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a feladat- ellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Noémi polgármester

A határ ozatról értesül :

- kivonattal:
1. Nagy Noémi polgármester
2. Kosza-MED Kft.

2.napirendi pont

Egyebek

Nagy Noémi polgármester: Bejelenteni valója nincs az egyebek keretében, Megkérdezi
képviselőket van-e valakinek kérdése, észrevétele, bejelenteni valója az egyebek keretein belül?

Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jelenlétet, a testületi ülést
óra l0 perckor bezárja,

2.
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Nagy Noémi
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző távollétében

Piukovics Mihályné
j egyzőkönyv hitelesitő


