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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október 12-én, 
16,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

255/2009. (X.12.) 
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2009. elsı féléves 
tevékenységérıl szóló tájékoztatás elfogadásáról. 

256/2009. (X.12.) 
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi belsı 
ellenırzési tervének elfogadásáról.  

257/2009. (X.12.) 
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosításai elfogadásáról. 

258/2009. (X.12.) 
Dr. Katona Miklós eladó és Dr. Szabó József vevı között háziorvosi 
praxisjog értékesítésének támogatásáról 
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Bozó Péter alpolgármester (késve érkezett) 
                       Bozó Lászlóné képviselı  
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı  
                       Simonné Koska Katalin képviselı 
 
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı  
                                                                                                                                         
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı  
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
 
Meghívott vendégek: Szarvas Dénes könyvvizsgáló 
                                   Mihályné Balázs Melinda 
                                   Dr. Simon Ferenc ügyvéd 
                                   Vancsura Miklós 
                                   Bári Péter 
                                   Dr. Szabó József orvos 
 
Lakosság részérıl megjelent: 10 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy két képviselı nincs jelen, az 
egyik késik pár percet, a másik képviselı pedig igazoltan van távol, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a strandfejlesztésrıl való tájékoztatást hagyják a végére, cseréljék meg az 
„egyebek” napirendi ponttal. A zárt ülést a segélyekrıl már megtartották, hogy a vendégeket, 
illetve a lakosság részérıl megjelenteket ne kelljen kiküldeni a terembıl, így folyamatosan 
mehet az ülés. Kérdi a testületi tagokat, hogy – a javasolt módosítások figyelembe vételével, – 
a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek-e? 
 
A képviselı-testület a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával egyhangúlag egyetértett. 
 
I. napirendi pont: A Pétervásárai Kistérségi Társulás I. félévi beszámolójának 
elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: A közelmúltban volt a kistérségi közbiztonsági egyeztetı fórumon. Az elsı 
félévrıl szóló beszámolójukat a testület megkapta, aki elfogadja, kéri, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
255/2009. (X.12.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulásának 2009. elsı féléves tevékenységérıl szóló tájékoztatást elfogadja. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulását értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
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Közben Bozó Péter megérkezett. 
 
II. napirendi pont: A Pétervásárai Kistérségi Társulás 2010. évi belsı ellenırzési 
munkatervének elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: A kistérség 2010. évre szóló belsı ellenırzési tervében most Bükkszék nem 
szerepel, a korábbi években mindig benne volt. Aki elfogadja a tervet, kéri, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
256/2009. (X.12.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulásának 2010. évi belsı ellenırzési tervét elfogadja.  
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulását értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Holló Eszter: A kistérségtıl ma is jött egy módosítási tervezet, mely a korábbihoz képest a 
következı változásokat tartalmazza: nem részben önálló, hanem önálló intézmény és a 15 
napos ügyintézési határidıt kivették. 
 
Zagyva Ferencné: Aki a módosításokkal egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
257/2009. (X.12.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának módosításait az elıterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta, egyben felkéri a polgármestert, hogy errıl a Társulást értesítse. 
Felelıs: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidı: értelem szerint 
Elfogadás rendje: valamennyi képviselı-testület által, jegyzıkönyvi kivonat megküldésével 
 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
D r.  S z a b ó    J ó z s e f    b e m u t a t k o z á s a 
 
Zagyva Ferencné: Dr. Szabó József azzal kereste meg, hogy dr. Katona Miklós háziorvossal 
adásvételi elıszerzıdést kötöttek arra, hogy 2010. február 1. napjától dr. Szabó József lenne 
Bükkszék és körzetében (Szajla és Terpes) a háziorvos. Dr. Szabó József ehhez kéri most a 
testület jóváhagyását.  
A polgármester kéri dr. Szabó Józsefet, hogy pár szóban mutatkozzon be. 
 
Dr. Szabó József: Elmondja, hogy 2010. február 1-tıl szándékozik átvenni a háziorvosi 
feladatokat Bükkszék, Szajla és Terpes községekben. 14 éve egri lakos, 46 éves, nıs, két fiú 
gyermeke van. 1989-ben végzett az orvosi egyetemen, dolgozott Budapesten, Esztergomban, 
Egerbe 1996-ban került. Ez év tavaszáig az egri kórházban dolgozott, mint urológus. A 
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kórházban töltött idı alatt rálátást kapott a megye egészségügyi struktúrájára, jó légkörben, 
szívesen dolgozott. Most változtatna, más kihívásokat szeretne, ennyi kórházi munka után 
kipróbálná a háziorvosi munkát is. Érdeklıdött, hogy hol van eladó praxis, és így talált 
Bükkszékre. Dr. Katona Miklós jelezte, hogy el kívánja adni a praxisát, meg is tudtak 
egyezni. Tisztességgel folytatni szeretné a jelzett községekben a háziorvosi munkát, a 
továbbiakban a szerzıdés véglegesítéséhez szükség van az önkormányzat, a testület 
jóváhagyásához. 
 
Bozó Péter: Úgy tudja, az egri urológia országos hírő volt, a megfelelı háziorvosi szakvizsga 
letétele után, ı jó egészséget kíván dr. Szabó Józsefnek a munkájához. Természetesen 
támogatja. 
 
Zagyva Ferencné: Szerinte a testület egy véleményen van, támogatják dr. Szabó Józsefet, 
hozzájárulnak a váltáshoz, és segítik munkájában. 
 
Dr. Simon Ferenc: A korábbi megállapodás már nem aktuális, több pontja elavult. Az 
önkormányzat felelıs az egészségügyi ellátásért, ezért kéri a testületet, hogy megfelelı 
szerzıdést szorgalmazzanak, olyan szerzıdési pontokat szükséges kialakítani, amely mindkét 
fél számára elfogadható.  
 
Zagyva Ferencné: Felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Dr. Szabó József: Elfogadja, és jogos elvárásoknak tartja az elhangzottakat. Jó, ha az említett 
pontok bekerülnek a szerzıdésbe, el is várja, hogy tiszta kép legyen mindkét fél számára. A 
korábbi szerzıdést nem ismeri, csak annyit tud, hogy elavult. Köszöni a lehetıséget. 
 
Zagyva Ferencné: Egyeztetett Szajla és Terpes polgármestereivel, és a szerzıdés át lesz 
dolgozva. Az imént felolvasott határozati javaslattal, aki egyetért kéri, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
258/2009. (X.12.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Dr. Katona Miklós eladó és Dr. Szabó 
József vevı között háziorvosi praxisjog mőködtetési jogának elidegenítésérıl szóló 
2009.09.23. napján Egerben kelt adásvételi elıszerzıdés vonatkozásában akként határoz, 
hogy a megismert elıszerzıdés alapján nem ellenzi az adásvételi szerzıdés megkötését és 
hozzájárul, hogy a területi ellátási kötelezettség körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
teendıket 2010.02.01. napjától kezdıdıen Dr. Szabó József lássa el. 
A Képviselıtestület kötelezi Dr. Katona Miklós háziorvost arra, hogy a mőködtetési jog 
átadásának napjáig a rendelıhelyiség használatával felmerülı szolgáltatók felé fizetendı 
valamennyi szolgáltatási díj hiánytalan megfizetését, igazolja a birtokbaadás napjával 
rögzített mérıóra állások szerint, illetve a birtokbaadás napjáról a Képviselıtestületet 
értesítse, biztosítva ezzel a birtokbaadáson való részvételt az Önkormányzatnak. 
Kötelezi a Képviselıtestület Dr. Katona Miklóst arra, hogy a végleges adásvételi szerzıdés 
megkötése napján annak egy példányának benyújtásával Bükkszék Község 
Önkormányzatánál jelenjen meg szerzıdés megszüntetésére. 
Illetıleg a testület kötelezi Dr. Szabó Józsefet a végleges adásvételi szerzıdés megkötése után 
a Bükkszék Község Önkormányzatával megkötendı új megállapodás aláírására. 



 5 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két háziorvossal a szükséges 
dokumentációkról való tárgyalást folytassa le, és írja alá. 
Felelıs: polgármestert:  
Határidı: 2010. február 01. 
 
Kanyóné Osgyáni Éva: Kérdi dr. Szabó Józsefet, hogy jól értette a szakterületét, urológus? És 
a gyermekorvosi feladatot is ellátja majd? 
 
Dr. Szabó József: Igen urológus, de természetesen a kötelezı háziorvosi szakvizsgát 
megcsinálja, és a gyermekorvosi feladatokat is el fogja látni. 
 
Kanyóné Osgyáni Éva: Ennek örül, mert számára az szimpatikus, ha a családot egy orvos 
kezeli. 
 
S u h a   T a m á s   k é r é s é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Suha Tamás az ingatlana melletti támfallal kapcsolatban kereste meg ismét 
az önkormányzatot. Kéri, hogy röviden foglalja össze kérését. 
 
Suha Tamás: Már többször megnézték a támfalat, és jelenleg az a helyzet, hogy a felújításával 
járó költségeket senki nem akarja vállalni. Valamikor mégis az önkormányzat feladata lehetett 
a karbantartása, mert ı már dolgozott a hivatalnál, és oda küldték munkát végezni. Szerinte 
közterületmérést kellett volna végezni, mert a térképen hiába nézték. 
 
Zagyva Ferencné: Kéri Simon ügyvéd úr véleményét. 
 
Dr. Simon Ferenc: Amíg a hivatalos mérést el nem végzik, ı sem tud mit mondani. Ugyanis 
egyik fél így emlékszik, a másik meg másképp. A Földhivatal szakemberével ki kell méretni, 
és akinek a javára megállapítják, az fizet. 
 
Zagyva Ferencné: A következı ülésre az aljegyzı kidolgoz egy megállapodást a kimérésre, és 
akkor visszatérnek Suha Tamás kérelmére. 
 
III. napirendi pont: Az ÉMOP 2.1.1/B turisztikai attrakciók fejlesztés tárgyban kiírt 
pályázat, a strand fejlesztése tárgyában – tájékoztatás  
 
A képviselı-testület, a meghívott vendégek és a lakosság részérıl megjelentek Vancsura 
Miklós elıadásában kb. két órás tájékoztatást kaptak a fejleszteni kívánt strandfürdı terveirıl, 
kivitelezésérıl, mőködtetésérıl, a befektetett pénzösszeg megtérülésérıl. 
 
A napirendi pontokhoz több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                          Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                                 körjegyzı 

 
 


