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JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 2-án 16,30 órai kezdettel
megtartott rendkívüli üléséről.
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
-

-

szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária képviselő, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Horváthné Kádár Judit képviselő, Vida Miklós képviselő.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat. Megállapítom, hogy
a képviselő-testület tagjai közül 7 főből 6 fő jelen van, Zavarkó Zoltán képviselő távolmaradását jelezte, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt és Vida Miklós képviselő urat javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Gulyásné Sági Juliannát és Vida Miklóst a jegyzőkönyvhitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
A telefonos összehívásra, remélem a kiküldött napirendi pontot mindenki megkapta, aki azzal
egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontot.
Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Közbiztonsági pályázat ismertetése
1.np:// Közbiztonsági pályázat ismertetése

Tarnóczi József polgármester:
Van a költségvetési rendeletnek egy melléklete, ami szabályozza azokat a forrásokat, amiket a
költségvetési mellékletek hatálya alól folyósít az állam az önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek. Az, hogy melyik típusú támogatást, mikor lehet lehívni, az mindig attól függ,
hogy a szakminisztérium mikor adja ki azt a végrehajtási rendeletet, ami alapján ezt az egész
folyamatot le lehet futtatni. 2012. március 26-án jelent meg a belügyminiszternek a végrehajtási rendelete, az úgynevezett közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.
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Technikai átfutás és egyebek során mi csütörtökön szereztünk erről tudomást, hogy van egy
ilyen lehetőség, és akkor kezdődött el egy olyan gyors agyalás, hogy hogyan is lehetne ezt a
kis pénzforrást megpályázni és hogyan tudnánk ezt hasznosítani. Azért nem hívtam össze akkor testületi ülést, mert egyáltalán nem volt biztos, hogy ennyi idő alatt össze lehet rakni ezt a
pályázatot. Április 2-át jelölte meg a pályázatnak a beadására a kiíró, mint céldátum. A szoros
határidő miatt kevésbé volt biztos, hogy ezt taktikailag és technikailag össze lehet hozni. Mint
ahogy a mellékelt határozati javaslatban is szerepel, hogy felmerült annak a lehetősége, ez egy
közel 10 MFt-os pályázat és 1 MFt saját erőforrást igényel, tehát egy 11 MFt-os költség, amivel egy úgynevezett Közbiztonság Házát lehetne létrehozni, ez tartalmazna egy KMB irodát
és egy polgárőrségnek egy megfelelő pihenőt. Erre a célra, némi agyalás után úgy gondoltuk,
hogy a Vár utcai ingatlanunk alkalmas lehetne. Nem feltétlenül csak erre lehet használni. Tulajdonképpen ebből a pénzből meg lehet csinálni a tető cseréjét, az épület gépészeti felújítását,
és ami fontos, hogy jórészt ezt saját erőből kéne megcsinálni, ezeknek a ráfordított költségeknek a jelentős része az anyagköltség. Itt jelentős részét saját dolgozókkal kell megoldani, van
is olyan kitétel benne, hogy saját közcélú foglalkoztatottakat kell bevonni. Ez az oka annak,
hogy még pénteken nem lehetett látni, hogy ez beadható lesz-e, vagy sem. Még ma este is
fogunk rajta dolgozni testületi ülést követően, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt,
ugyanis az EBR-en jelentős részét képviselő asszony már elvégezte a munkának, de még vannak hiányosságok. Amit úgy dönt a testület, akkor holnap megyek be a Megyeházára egy támogatói nyilatkozatért, azután meglátjuk, hogyha olyan döntés születik, hogyan tovább. Ezért
toltam a mai napig, meg még csak ma érkezett meg a költségbecslés, és amíg nem láttam,
hogy összeállhat ez az egész, addig nem nagyon volt értelme testületi ülést összehívni.
Szóval van ez a lehetőség, amivel a Vár utcai ingatlanunkat föl lehetne újítani, amennyiben
sikerrel vesszük ezt az akadályt. Nem egy nagy összeg, 10 MFt, de jelen pillanatban én nem
nagyon látok mostanában sem olyan turisztikai, sem olyan egyéb típusú pályázati kiírást,
amivel azt az ingatlant esetleg funkciójában lehetne hasznosítani. Ez lehetne egy kicsit olyan
módja, hogy ezt az épületet egy kicsit rendbe szedjük. Ténylegesen tudnák a polgárőrök is
használni, és a hátsó szobáját is rendbe lehetne hozni, úgy hogy akár egy vendégszobaként is
funkcionáljon. Ennyi pénzből egy kicsit ki lehetne pofozni. Ez lenne az egésznek a lényege.
Hozzászólás van-e ehhez?
Gálné Tatár Mária képviselő:
A galambászok hová mennek onnan, mert azt hiszem, hogy ott vannak? Vagy nincs már a
galambász egyesület?
Tarnóczi József polgármester:
Ott van a Galambász Egysületnek ládái, de az én tudomásom szerint az elmúlt hónapokban be
sem nyitottak oda. Nincs ott mozgás, semmi. Amennyiben ez a pályázat nyerne, akkor meg
fogjuk oldani a galambászoknak a helyzetét is.
Vida Miklós képviselő:
Nem tartottak összejöveteleket, vagy valamiket ott?
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Tarnóczi József polgármester:
Annakidején amikor elindultak, akkor viszonylag gyakorta voltak összejöveteleik, de tudomásom szerint elnök úrnak a betegsége is szerepet játszott abban, hogy mostanában nem voltak ilyenek, de ha szükség van rá megoldjuk.
Vida Miklós képviselő:
Lehet nekik helyet találni.
Tarnóczi József polgármester:
Nem akarom én őket onnan kirúgni, de ha arról van szó, megoldjuk az ő dolgaikat. Ebben a
pályázatban azért benne van, bontási munka, falazás, ács, vakolás, tetőfedés, burkolás, bádogos, nyílás-záró szerkezet, festés-mázolás, szigetelés, akadálymentesítés, épületgépészet, épületvillamosság, és hogyha valóban ezt mi saját erőből összerakjuk, akkor ezt ennyi pénzből
meg lehet csinálni.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
És főleg, nem romlik tovább az állaga.
Gálné Tatár Mária képviselő:
És Illés tanító néninek a holmijaival mi történik, mert korábban testületi-üléseken volt már
arról szó, a régebbi időkben, hogy valamire hasznosítani ezt az épületet, de mindig túlléptünk
rajta.
Tarnóczi József polgármester:
Egy darab hőtárolós kályhája van ott, amit azt mondtak, hogy azt szállítsuk el, mert végülis
nincs már olyan érték ott, ami számítana.
Vida Miklós képviselő:
Az még az övé?
Tarnóczi József polgármester:
Igen, meg talán még könyvek, de semmi olyan nincs amit ne lehetne elhelyezni máshová,
vagy valamilyen egyéb megoldást találni rá.
Vida Miklós képviselő:
Amúgy is rendbe kellene tenni azt a házat, mert eléggé ramatyul néz ki.
Tarnóczi József polgármester:
Alapvetően nincs rossz állapotban, most ahogyan föl lett mérve, egy fal van némileg megsüllyedve. Igazából vannak arra utaló jelek, hogy ott voltak nedvesedések, most azok már
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kiszáradtak, gondolom, hogy most volt azért egy száraz év, de viszonylag jó állapotban van az
épület. Egy kisebb erőráfordítással azzal lehetne valamit kezdeni.
Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor a határozati javaslatnak megfelelően aki a Közbiztonsági
fejlesztési pályázat benyújtásával egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (IV. 2.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- úgy határoz, hogy benyújtja pályázatát – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján – Közbiztonság Háza kialakítására, Ónod, Vár utca 4. szám alatti épület infrastrukturális fejlesztésére.
- A pályázathoz szükséges saját forrást a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Igényelt támogatás:
Saját forrás
Összes költség

9 969 121 Ft
1 107 680 Ft
11 076 801 Ft

Határidő: 2012. április 2

Felelős: polgármester

Tarnóczi József polgármester:
Elvileg ez lett volna a mai testületnek a témája, viszont amiről még mindenképpen szeretném
tájékoztatni a testületet, az a Gyógyszertárnak az ügye. Gondolom azt mindenki tudja, hogy a
gyógyszertár az sajnos úgy tűnik, hogy becsődölt. Annyival vagyok ma közelebb a történethez, hogy ma is beszéltem a Megyei tiszti főgyógyerésszel, és azt a tájékoztatást adta, hogy az
az eljárás, aminek a vége az lesz, hogy Mártikától, a jelenlegi tulajdonostól megvonják a
gyógyszer forgalmazási jogosítványt, ez annak az előfeltétele, hogy egyáltalán másnak át lehessen adni, mert ez egy licenszjog, amit gyakorlatilag, amíg a Mártika kezében van, addig
más patikát itt nem nyithat. Tehát ez az eljárás itt elindult, ez egy Államigazgatási eljárás,
ennek durván 30 nap az átfutási ideje. A mai nap volt egyrészt megkeresés, másrészt kapcsolatfelvétel már olyan gyógyszertári hálózattal, aki érdeklődik az ellátási terület iránt. Csak ma
két jelentkező volt, de egyéb információ alapján több érdeklődő is van. Az önkormányzatnak
olyan típusú beleszólása, mint a háziorvosok esetében, itt nincs. Ez egy tisztán üzleti jellegű
dolog, itt maximum annyi van, hogy ki az a gyógyszerész akivel úgy tudjunk együttműködni,
hogy minél gyorsabban el tudja kezdeni a szolgáltatását. Első körben mindenféleképpen úgy
néz ki, hogy fiókpatikaként, tehát valamelyik nagyobb patikának egy fiókpatikájaként, ugyanis egy teljesjogú anyapatikának az adminisztrációs és egyéb lefutási ideje, durván egy fél év,
és az a minimum. Nagyjából másfél, két hónap, még egy fiókpatika eljárása elindul. A héten
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jönne ki az egyik nagy cégnek a tulajdonosa, Tior Attila, ő az egyik, akkor a girincsi
gyógyszertáros volt a másik jelentkező. Igazából az orvosokkal is egyeztetve, mindenki azt
mondja, hogy elsősorban ezzel a Tior Attilával kellene leülni tárgyalniuk. A helyi orvosoknak
kell elsősorban tárgyalni, és nem nekünk. Nagyon gyorsan kellene találnunk egy olyan megoldást, hogy minél hamarabb legyen gyógyszertárunk, mivel a jelenlegi épület annyira meg
van terhelve, hogy aki ott szeretne gyógyszertárat nyitni, bérelheti ugyan Mártikáéktól, de ha
elindul a csődeljárás, akkor az épületből ki kellesz költözni. A számításba vett ingatlanok közül, ami az orvosi rendelőnél egy kihasználatlan helyiség van, viszont az kicsi, talán a Coop
bolt melletti kis épület a volt turkáló ami a legmegfelelőbb lenne. Első körben le kell ülni a
lehetséges befektetővel, hogy ő mit gondol erről, mennyi pénzt akar erre ráfordítani, és ha
esetleg olyan irányba indul el, hogy azt az üzletet megpróbálja rendbeszedni, akkor abban én
annyit tudok segíteni, hogy összehozom az Unió Coop-al, és megkérni, hogy álljon hozzá
pozitívan, mert egyéb beleszólásunk abba sajnos nincs. Szóba került az is, hogy a Corona Sörözőnek hátsó részében is, ami önkormányzati tulajdon vannak nagyon nagy helyiségek, de
hogy azok épületgépészetileg, technikailag át lehet-e úgy alakítani, hogy erre megfeleljen,
mert tudom, hogy ezek nagyon durva ötletek, viszont most nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy nincs gyógyszerellátás és erre a lehető leghamarabb megoldást kell találni. Minden lehetősége számba kell venni.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Hogy mennének be oda? Hátul?
Tarnóczi József polgármester:
Nem tudom, hogy elölről technikailag lehet-e egyáltalán valami megoldást találni. Nem tudom, viszont egy valami van, hogy nincs gyógyszerellátás. És ezt nagyon gyorsan rendezni
kell. Meg kell találni azt a megoldást, hogy hová lehet tenni, hogy a legkevesebb költségbe
kerüljön, és leggyorsabban megoldható legyen. Azért mondtam azt, hogy minden lehetőséget
számba kell venni, mert a másik verzió pedig az, hogy majd várjuk, hogy majd lesz valami és
hónapokig nem lesz gyógyszerellátásunk. Itt van egy óriási nagy kényszer, hogy minden épületet, ami csak szóbajöhet, végig kell járni. Már azt leszedtük, hogy a fiókpatikára az ÁNTSZnek milyen előírásai vannak. Nem bonyolult, minimum 25 m2-es teret kell neki biztosítani,
legyen benne mosdó, legyen benne kiszolgáló rész, és akadálymentesített legyen. Nem bonyolultak az elvárások, nem kell, hogy legyen hátul laboratórium, mint az anyapatikáknál, mivel
itt nem készítenek gyógyszert, azt az anyapatika biztosítja egyrészt, másrészt mindenféleképpen egy olyan anyacéget kell találni, aki tőkeerős, aki mindezt tudja is finanszírozni. Csak
azért mondom, hogy minden lehetőséget meg kell nézni, mert én azt hiszem, hogy közös célunk az, hogy itt minél előbb patika legyen.
Vida Miklós képviselő.
Az 5. csoport ahol volt, azt nem lehet átalakítani?
Tarnóczi József polgármester:
Ez nehéz kérdés azért, mert mit csinálunk majd akkor, hogyha ez az egészségszolgáltatásos
dolog bejön, akkor hova fogjuk tenni ideiglenesen a gyerekorvost, stb. Azt most ilyen dologra
elpasszolni nem biztos, hogy szerencsés lenne. Megközelíthetőség, akadálymentesíthetőség,
végülis egy rámpát lehet rakni.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Akkor mégiscsak a Coop-os épület lenne jól.
Tarnóczi József polgármester:
Azt meg Miklós, talán Te mondtad, hogy már régebben voltak ilyen próbálkozások, de a
Coop-pal nem igazán lehet egyezkedni. Én viszont ismerem a vezetőséget, és akkor hátha ki
lehet valami megoldást találni, de úgy hogy bérli és még tegyen is bele pénzt. A másik pedig,
ha a saját tulajdonunk, és úgy adjuk ki, az átalakítási költségeket a bérleti díjban letudhatja.
Azért vetődött fel annak a lehetősége, hogy a Corona Sörözőnél lévő helyiségeket is számításba lehet venni, mert azok nagyon nagy helyiségek.
Vida Miklós képviselő.
Esetleg nem lehetne átalakítani, ami a tűzoltószertár mellett van az a helyiség? Az is van biztosan 25 m2. Nincs benne semmi, szerintem.
Tarnóczi József polgármester:
De van, most rendezgetik. Itt megint az van, hogy mennyire elérhető, vagy nem elérhető?
Hogy vizesblokkot tudsz-e belerakni. Abban tűzoltómúzeumot akarnak csinálni, gyűjtik hozzá a dolgokat, restaurálják, stb. Egyenlőre én most csak azt tudom mondani, hogy vesszük
sorba a lehetőségeket, ez az egyik rész, a másik oldalról pedig, hogy a lehetséges befektető
mit gondol erről, milyen irányba induljunk el, mennyi pénzt tesz bele. Az biztos, hogy meg
akarja szerezni a területet.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Valami nagy ember lehet Miskolcon.
Tarnóczi József polgármester:
17 patikája van összességében a régióban. Mindenki aki ebben a történetben kompetens, mindenki azt mondja, hogy nagy patikát válasszunk, bár nincs ilyen típusú beleszólásunk. Vagy
az fog történni, hogy akkor elkezdenek kivárni, hogy mi lesz ezzel, milyen végrehajtási eljárás alá megy, árverezik, nem árverezik, ezt kivárják, csődeljárás alá kerül, az félév, lehet,
hogy egy év, és addig nincs patikánk.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Igen, én ma hallottam, hogy az 90 nap.
Tarnóczi József polgármester:
Ez azt jelenti, hogyha ma bejelenti Mártika a fizetésképtelenségét, akkor 1 év után lesz árverezés körülbelül, és még lehet, hogy tovább is húzódhat, ha úgy akarják, lehet húzni.
Mi most azért vagyunk kénytelenek beszállni ebbe a történetbe, és aktívan, és segíteni, hogy
patikánk legyen.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nem tudom, hogy Mártika is hogy gondolja ezt az egészet, a dolgozói is ott vannak, fizetést
nem kapnak, de menjenek be. Semerre nem tudnak menni, hogy egyáltalán munkát keressenek, mert semmiről papírjuk nincs. Ő is egy kicsit belátóbb lehetne, ha már egyszer így alakult.
Tarnóczi József polgármester:
Én szombaton is voltam Mártikánál, és én próbálom abba az irányba nyomni, hogyha egyrészt
segítünk neki befektetőt találni, hogy eladná-e az ingatlant? Nem tudja. Tehát olyan szinten
tanácstalan, hogy fogalma sincs, hogy mit akar. Igazából az lenne a legjobb, ha azt mondaná,
hogy áll a patika, és találnánk, mondjuk a Tiort, hogy ott működhet és addig bérli, lehet, hogy
a gyógyszerkészletet is átvenné. Az a lényeg, hogy próbálunk valami megoldást találni, ha
valami körvonalazódik, és ha olyan helyzet van, hogy döntenünk kell, akkor akár rendkívüli
testületi ülésen, de fogom zaklatni a testületet. Én azt gondolom, hogy mindenki vegye úgy,
hogy ez egy vis major helyzet. Nehéz, mert minden olyan lépés, amit mi abba az irányba teszünk, hogy minél gyorsabban indíthassunk, ezzel párhuzamosan siettetjük azt, hogy ő egyre
gyorsabban elveszítse erre a jogosítványát, és ha ő elveszíti, akkor kész, neki viszlát. Ő többet
itt jogot nem kap, és nem miattunk, hanem a rendszer olyan. Már pedig nem tudunk mit csinálni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Úgy látom, hogy a lakosok most egyenlőre próbálják megoldani, hogy meglegyen a gyógyszer. Volt már bent valaki hozzád recepttel, hogy nem tud elmenni érte?
Tarnóczi József polgármester:
Nem volt senki. Az változatlan.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Úgy látom, hogy most megoldják, vagy nem váltják ki.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Szerintem Nyékre mennek, mert ma is jöttek többen azzal a busszal, amivel én jöttem.
Tarnóczi József polgármester:
Sokan úgy gondolkodnak, hogy inkább bemennek Miskolcra, vagy Tiszaújvárosba, mert nem
biztos, hogy Nyéken is mindent megkapnak. A Tior esetében a tiszaújvárosi TESCO-ban működő gyógyszertár lenne az anyapatika.
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy én ezekbe a tárgyalásokba, amikor egyáltalán le kell
velük ülnünk egyeztetni, a Csizmadia Lászlót szeretném bevonni. Nemtudom, hogy a testület
mit gondol erről, de gyógyszerész, helyi, nagyon motivált, nagyon érdekelt abban, hogy itt
patika legyen, nagyon aggódik ő is az egész történetért. Megyei főgyógyszerész volt, tehát az
összes OEP-es szabályokat ismeri. Én az összes dolgot patika ügyben vele konzultáltam meg,
eddig úgy érzem, hogy még rossz tanácsokat nem adott, akár tárgyalási stratégiában, mivel ő
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ismer olyan háttérinformációkat, amiket most vagyok kénytelen megtanulni patika ügyben,
úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amibe mégiscsak jó lenne egy szakértőt
bevonni. Az sem lenne egy titkolt cél, hogy ha beindul itt egy fiókpatika, miért ne lehetne ő itt
egy patikus. A feleségét is hazatudná hozni, mert neki is van ilyen végzettsége, Évikét át tudnánk vinni, mivel a személyzet egyik napról a másikra felállhat.
Solymosi Imréné alpolgármester:
És Marika? Ő nem?
Tarnóczi József polgármester:
Lehetne ő is, de ő már el mehetne nyugdíjba. Igen ő már olyan korú, hogy a nyugdíját el kezdik intézni, így az ő dolga ilyen módon megoldódhat. Az más dolog, hogy nem akar nekik
felmondani, de fizetni sem akar. Magán az ingatlanon van 27 MFt jelzálogjog. Valószínűleg
ebből nem sok lett kifizetve, hameg CHF—ben vették föl, akkor még ettől lehet, hogy több is
a tartozás. Ezért is mondtam, hogy túlságosan nagyok a tartozások ahhoz, hogy ezt az épületet
valószínűleg el fogja vinni a bank a dolgok jelen állása szerint, hacsak nem jönne egy olyan
befektető, aki azt mondja, hogy legalább azon az áron megveszi, amivel a hitelt ki lehet fizetni, amennyivel a banknak tartoznak. Mártika viszont ezt nem nagyon akarja, vagy legalábbis
nem tudom, hogy mit akar, de szerintem ő sem tudja, és az a legnagyobb probléma.
Gálné Tatár Mária képviselő:
De addig is be kellene segíteni az önkormányzatnak, mert vannak olyan idős emberek akik
nem tudnak elmenni receptet kiváltani az egészségi állapotuk miatt, és ha az önkormányzathoz behozhatnák a receptet és a kisbusszal elmenne, és kiváltaná valaki, mert az nem lehet,
hogy akkor ők gyógyszer nélkül legyenek.
Tarnóczi József polgármester:
Igazából ezt úgy lehetne megoldani, meg úgy is kell megoldani, mert ezt nem kevés plusz
terhet róna rád Judit és Marikára is, hogyha valaki azt mondja, hogy márpedig nem tudom
kiváltani, akkor azt csak úgy lehet, hogy ott hagyja a receptet, ott hagyja hozzá a pénzt és kiváltjuk nekik. Muhiban is ezt így váltják ki az öregeknek. Részemről, meg gondolom a Képviselő-testület részéről sincs ennek semmi akadálya. Kézi gyógyszertárat nem lehet beindítani, annak is ugyanúgy másfél, két hónap az engedélyeztetése.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Meg ahhoz gondolom kellene tőkét befektetni az orvosoknak.
Tarnóczi József polgármester:
Nem az a baj azzal, hanem azt mondta a tisztifőgyógyszerész, hogy kézit beindítani ugyanannyi az engedélyeztetési eljárása, mint a fióknak. Az a különbség a kézi gyógyszertár, és a
fiókgyógyszertár között, hogy a kéziben az orvos kap egy alapkészletet, és azt ő adja át a
gyógyszert akinek receptje van, nem lehet recept nélküli készítményeket kapni, egy fájdalomcsillapítót nem lehet venni. Még a benzinkúton lehet, a kéziben nem. Mindenféleképpen kell
egy fiókpatika, ha pedig már az megvan, a későbbiekben átalakulhat anyapatikává, ha van rá
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pénz, vagy akarat. A fiókpatika nem azt jelenti, hogy 3-4 órában van nyitva, hanem lehet 8
órában is nyitva. Azt gondolom, hogyha jön egy olyan partner, akkor mint önkormányzat segítünk neki, de azzal az elvárással, hogy 8 órában működtesse, mint ahogyan eddig is működött, hogy mindig legyen elérhető, mert ha eldugjuk valahová, korlátozzuk a forgalmat és
esetleg azt fogja mondani, hogy itt van 8 órában, és amikor rendelés van csak olyankor jönnek
be, az neki nem kifizetődő. Ezt a plusz hozzáállást amit ki lehetne kényszeríteni, és olyan központi helyen, hogy az is megálljon aki kocsival megy, hogy ne az legyen, hogy csak olyankor
van esetleg forgalom amikor rendelés van.
Vida Miklós képviselő:
A legjobb lenne a COOP-os boltnál.
Tarnóczi József polgármester:
Az lenne a legjobb, de azt körbe kell járni.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A legjobb a gyógyszertár lenne.
Vida Miklós képviselő:
Az lenne a legjobb, ha azt bérelné valaki, arra nem kellene semmit ráfordítani, ott egyből lehetne dolgozni.
Tarnóczi József polgármester:
Igazából a bérlés azért nem jó, és attól azért idegenkedik mindenki, mert Mártika fizetésképtelenné vált. Akár a bank, akár a szállítók nagyon hamar zárolni fogják ezt a dolgot, sőt most
elindult az eljárás, megfosztják az anyapatika jogtól, gyakorlatilag heteken belül elindítják
ellene a felszámolási eljárást. A felszámolási biztos zárolja a vagyont, a gyógyszertár a Diéta
Bt.-nek az 1/1 arányú tulajdona, nem a Mártika nevén van, innentől kezdve viszlát. Ő ma és
esetleg még egy pár napig van abban a helyzetben, hogy még eladhatná, feltéve, ha a bankkal
meg tudnak egyezni, és van egy olyan valaki, aki kifizeti a hitelt és még ha olyan árban
egyeztek, akkor a különbözetet megkapja Mártika. A tulajdoni lapon forint van bejegyezve,
de Mártika azt mondja, hogy ő CHF-ben vette föl.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nekünk is úgy van bejegyezve a CHF alapú hitelünk.
Tarnóczi József polgármester:
Azon az akkori van rajta, mert ha ő felvett 27 MFt-ot CHF alapon, akkor abból lehet, hogy
most van 38 MFt. Ez egy érdekes kérdés és azért is nem nagyon kapkodnak így utána, ha viszont árverésre kerül a sor, akkor a kikiáltási ár 60 %-áig lemehetnek, és akkor aki megveszi,
nem biztos, hogy patikát akar.
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Egy technikai kérdést szeretnék még tisztázni, hogy a gyógyszertárről elég-e kivonatos jegyzőkönyv, nem kell szószerinti, mert az eddigiek szinte szószerint készültek. Köszönöm, és
majd jelzem Katinak.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Mikor lesz legközelebb testületi ülés?
Tarnóczi József polgármester:
Áprilisban lesz mindenféleképpen.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Jó, mert lettek volna kérdéseim, de mivel ez úgyis rendkívüli volt, akkor majd legközelebb
felteszem.
Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, az ülést bezárom.

k.m.f.
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