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BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÜLÉS 

ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

41/2011. (VIII.29.) Önkormányzati 

határozat  

megállapodás az I. számú háziorvosi 

körzet házi orvosi feladatainak 

helyettesítéssel történő betöltéséről 

 

42/2011. (VIII.29.) Önkormányzati 

határozat 
háziorvosi tevékenység ellátására irányuló  

pályázat kiírásáról 

 

 

 

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE AZ ÜLÉS ALKALMÁVAL AZ ALÁBBI HATÁROZATOT HOZTA: 

73/2011. (VIII.29.) Önkormányzati 

határozat  

megállapodás az I. számú háziorvosi 

körzet házi orvosi feladatainak 

helyettesítéssel történő betöltéséről 

 

74/2011. (VIII.29.) Önkormányzati 

határozat 
háziorvosi tevékenység ellátására irányuló 

pályázat kiírásáról 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Bikács Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 29-én 16.10 órai kezdettel 

megtartott  

együttes üléséről 

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u.81. 

 

Jelen vannak: 

 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Varga János polgármester 

2. Farkas Ferencné alpolgármester 

3. Antal Zsolt 

4. Ifj. Jaksa János 

5. Kutai László képviselők 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

 

1. Veres Imre polgármester 

2. Böndörné Jaksa Judit  alpolgármester 

3. Hosnyánszki Jánosné 

4. Jankovics Lászlóné 

5. Kishonti János 

6. Szabó J. Csabáné képviselők 

 

Dobri István képviselő távolmaradását előzetesen  bejelentette. 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   

 

- dr. Sátor Vera jegyző (Bikács,Nagydorog) 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A képviselő-testületek együttes ülését megnyitja, 

köszönti a megjelenteket. 

A lebonyolítás egyszerűsítése érdekében kéri, hogy bízzák meg a képviselő-testületek az ülés 

koordinálásával és levezetésével. 

 

A képviselő-testületek valamennyien egyhangúlag egyetértenek azzal, hogy az ülést Veres 

Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere vezesse le és koordinálja. 

 

 

A HATÁROZATKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kéri a jelen lévő polgármestert, hogy állapítsa meg a 

testület határozatképességét. 
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Varga János polgármester, Bikács: A megválasztott 5 fő képviselőből jelen van 5 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: A megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő. A 

képviselő-testület határozatképes. 

 

A NAPIREND ELFOGADÁSA: 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a polgármestert, hogy a mai ülés napirendi 

javaslatát a meghívóban foglaltak szerint fogadtassa el.  

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem a meghívóban közölt napirendi javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi 

pontot. 

 

Napirend: 

 

1/ Megállapodás a háziorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és díjazásáról.  

  ( Írásos előterjesztés ) 

               Előadó: Veres Imre polgármester  

 

2/ Pályázat kiírása háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására. ( Írásos előterjesztés ) 

   Előadó: Veres Imre polgármester 

 

 

A  N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1/ Megállapodás a háziorvosi feladatok ellátása helyettesítéséről és díjazásáról.  

               Előadó: Veres Imre polgármester  

   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Dr. Papp Tivadar háziorvos 2011. május 31-én 

keresett meg praxisszerződésének 2011. június 1-től 90 napos felmondási idővel történő 

megszüntetése céljából. A szerződés 22. pontja alapján ennek megfelelően dr. Papp Tivadar 

szerződése 2011. augusztus 31. napjával Nagydorogon és Bikácson, az I. számú vegyes 

háziorvosi körzetben megszűnik. 

Jelentkező az előterjesztés elkészítésének időpontjáig nem volt, így akadályok felmerülése 

miatt csak szeptember 30-ig kötöttünk szerződést dr. Szűcs Ildikóval a helyettesítésre.  

A doktornő részéről az akkori akadályok elhárultak, ebből kifolyólag kerülhet sor a 

helyettesítés időpontjának meghosszabbítására határozatlan ideig. 
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Mivel ahhoz, hogy október 1. napjától önkormányzatunkkal finanszírozási szerződést kössön 

az OEP, már szeptember 5. napjáig meg kell jelölni a körzet betöltésére szerződött orvos 

személyét, illetve jogerős módosított működési engedéllyel kell rendelkeznünk, a mai ülésen 

feltétlenül döntést kell hoznunk a helyettes személyéről. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Határozatlan ideig, nem december 31-ig? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Elnézést kér, tévedés volt, december 31-ig szól a 

helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés. 

Természetesen, ha korábbi időpontban lesz orvos, akkor a helyettesítésre vonatkozó szerződés 

felmondható. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A megbízási szerződés 6. számú pontja tartalmazza, 

hogy a háziorvosi teendőkön kívül végzett egyéb szolgáltatásból származó árbevétel a 

megbízottat illeti. 

Az egyéb szolgáltatás mit takar? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Ami nem háziorvosi munka. Pl. Iskolaorvosi ellátás. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Mi történik abban az esetben, ha december 31-ig 

nem lesz orvos? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: A megbízási szerződés ezt követően 

meghosszabbítható. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Sárszentlőrincen is fogadja a doktornő a betegeket? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: A helyettesítés időszaka alatt Nagydorogon és 

Sárszentlőrincen is ellátja a betegeket. 

 

Varga János polgármester Bikács: Bikácson a továbbiakban is marad úgy a rendelés, 

ahogyan eddig volt? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Bikácson dr. Regős György fog helyettesíteni heti 

kettő alkalommal. 

 

Kishonti János képviselő: Bikácson a Regős doktor úr fog helyettesíteni? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Igen. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata és 

Bikács Község Önkormányzata a Szűcs-Garabás Kft-vel köt megbízási szerződést. A 

doktornő a helyettesítése vonatkozásában saját hatáskörben dönthet.  

 

Farkas Ferencné képviselő Bikács: Tehát Őt a Szűcs doktornő is ellátja? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Igen. 

 

Kishonti János képviselő: A Szűcs és Garabás Kft. a vállalkozó. A Garabás Gábor 

ügyvezető átadja a körzetet a Szűcs doktornőnek, a Szűcs doktornő pedig a Regős doktor 

úrnak? 
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Veres Imre polgármester Nagydorog: A Szűcs és Garabás Kft-é végülis a doktornőt jelenti. 

 

Varga János polgármester Bikács: A Szűcs-Garabás Kft. a törzscég. Ez a Kft. 

alvállalkozásba kiadja a Regős doktor úrnak a bikácsi körzet ellátását. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A megállapodásban olvasta, hogy a megbízó az OEP 

finanszírozás összegét átadja a megbízottnak. 

A felmerülő rezsit ki fogja fizetni? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Természetesen a vállalkozó orvos, melyet az 

önkormányzat a beérkezett számlák alapján továbbszámláz részére. 

 

Varga János polgármester Bikács: A Szűcs doktornő a Jókai utcai rendelőben fog rendelni? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Jelenleg igen. Az ÁNTSZ felé a holnapi napon kerül 

benyújtásra a módosítás iránti kérelem a Kossuth L. u. 37/b rendelő vonatkozásában, melyre 

előreláthatólag 2011. október 1-től lesz engedély. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 

van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el.  

Kéri a Bikács Község polgármesterét, hogy a határozati javaslatot szavaztassa meg a 

képviselő-testülettel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2011. (VIII. 29.) önkormányzati határozat  

 

megállapodás az I. számú háziorvosi körzet házi orvosi feladatainak helyettesítéssel 

történő betöltéséről 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi körzet házi 

orvosi feladatainak helyettesítéssel történő betöltéséről szóló megállapodást az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga János polgármester 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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73./2011. (VIII. 29.) önkormányzati határozat  

 

megállapodás az I. számú háziorvosi körzet házi orvosi feladatainak helyettesítéssel 

történő betöltéséről 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi körzet 

házi orvosi feladatainak helyettesítéssel történő betöltéséről szóló megállapodást az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

2/ Pályázat kiírása háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására.  

   Előadó: Veres Imre polgármester 

   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Nagydorog Nagyközség és Bikács Község 

önkormányzatai 2011. június 22-én írtak ki pályázatot a megüresedett közös háziorvosi körzet 

betöltésére. Mivel jelentkező a pályázati határidő lejártáig nem volt, ismét szükségessé vált a 

pályázat kiírása, melynél a 2000. évi II. törvény, a 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet, valamint a 

18/2000. (II.25.) Korm. rendelet előírásaira kell figyelemmel lenni, ezeket tükrözi a csatolt 

határozati javaslat. A pályázat benyújtásának határideje 2011. október 15. 

 

Kishonti János képviselő Nagydorog: Az előzőleg kiírt pályázatra volt jelentkező? 

 

Veres Imre polgármester Nagydorog: Érdeklődő volt, de írásos pályázat nem érkezett. 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 

van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el.  

Kéri a Bikács Község polgármesterét, hogy a határozati javaslatot szavaztassa meg a 

képviselő-testülettel. 

 

Varga János polgármester, Bikács: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

42/2011. (VIII.29..) önkormányzati határozat 

háziorvosi tevékenység ellátására irányuló pályázat kiírásáról 

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testületével egyetértésben pályázatot ír ki az általuk fenntartott 

közös körzetben vegyes háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására, az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Varga János polgármester 

 

Veres Imre polgármester, Nagydorog: Kérem az írásban előterjesztett határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

74/2011. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

háziorvosi tevékenység ellátására irányuló pályázat kiírásáról 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bikács Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével egyetértésben pályázatot ír ki az általuk fenntartott 

közös körzetben vegyes háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására, az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Veres Imre polgármester 

 

 

Más napirendi pont nem lévén, Veres Imre, Nagydorog Nagyközség Polgármestere 

megköszöni a részvételt a jelenlévőknek, majd a képviselő-testületek együttes ülését 

17.00 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Bikács Község Önkormányzata: 

 

 

Varga János 

polgármester 
 

dr. Sátor Vera 

jegyző 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata: 

 

 

Veres Imre 

polgármester 

 

 

 


