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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12.-én, 
13,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli    
ülésen.                              

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

20/2013. (03.12.) 
A bükkszéki felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátása.  

21/2013. (03.12.) Átalánydíjas ügyvédi  megbízási szerződés meghosszabbítása. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
                        dr. Katona Miklósné képviselő 
                         Bozó Lászlóné  képviselő 

 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
     
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, 
ezért a testület határozatképes.  
 
I. napirendi pont: Háziorvosi praxis 2013. április 1.-től történő betöltése. 
 
Zagyva Ferencné: Mint is ismeretes dr. Szabó József háziorvos 2013. március 31-vel elmegy 
községünkből, a praxist nem adta el, ezért a helyettesítést az Önkormányzatnak kell megoldani, a 
praxist működtetni és a két asszisztenst alkalmazni. Az orvosok nagyon terheltek, a környéken 
szinte minden orvost megkerestem. Dr. Shakarneh Subhi mutatott érdeklődést a helyettesítés iránt, 
de túl sokat kér, valamint dr. Kiss Diána Istenmezeje és dr. Berekszászi Viktor Nagytálya orvosai 
együtt vállalnák. Sajnos az ÁNTSZ nem fogadja el Berekszászi doktort, mert véleményük szerint 
messze van.  
Mondjatok véleményt, van-e javaslatotok. 
 
Bozó Lászlóné: Hány kilométerre lehet keresni Egertől? 
 
Dr. Katona Miklósné: Tudomásom szerint 3 órát kell naponta rendelni a háziorvosnak. 
 
Zagyva Ferencné: Ha a helyettesítésként működtetjük a praxist, akkor minimum heti 7,5 óra 
szükséges, ennek utána érdeklődtem. Dr. Shakarneh Subhi 600.000.-Ft-ot kér. Kb. 900.000.-Ft-ot 
kapunk az OEP-től, ebből a két dolgozó bérét – ami kb. 300.000.-Ft vonzatokkal- , a működési 
költséget is kell fizetni, így a 600.000.-Ft túl sok. 
 
Koska Pál: A Recski fiatalabb orvost is meg kell keresni, valamint Shakarnah doktort meg kell 
kérdezni, hogy kevesebbé nem tudná-e elvállalni. 
 
Dr. Katona Miklósné: A két orvos együtt mennyit kér? 
 
Bozó Lászlóné: Bátor, Bocs, Egercsehi községek orvosait is meg lehetne kérdezni. 
 
Zagyva Ferencné:  A két orvos együtt 400.000.-Ft-ért vállalná. Egercsehiben rezidens van, a Siroki, 
a Parádi nem vállalja, de még egyszer megkérdezem, hogy a dr. Kiss Dianával együtt elvállalják-e. 
Dr. Szabó József az általa vásárolt számítógépeket is elviszi, adott árajánlatot, de sokallom, mert itt 
az  Önkormányzat számítás technikusa által adott ajánlat  új gépekre amire 1 év garancia is van 
nem sokkal több, mint a Szabó dr. ajánlata.  
 
Kovács Dániel:  Valóban majdnem új árakban adná át a régi gépeket, ezért én az új 
eszközbeszerzést javaslom. 
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Bozó Lászlóné: Meg kell  kérdezni a doktort, hogy enged-e az árból, ha nem, akkor én is az új 
gépek vásárlását javaslom. 
 
 
 
Zagyva Ferencné polgármester 
Az eszközök áráról egyeztetni fogok. Szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 

1. Bükkszék Község  Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Dr. Szabó 
József mint a VIDAL-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: Eger, 
Türk Frigyes utca 2/A. cégjegyzékszám: 10-06-023748 képviseli: Dr. Szabó József 
üzletvezetésre jogosult beltag) vezető tisztségviselője a háziorvosi praxisjog jogosultja, 
háziorvos felmondta a közte és az önkormányzat között 2010. február 01. napjától kezdődő, 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete által a 284/2009.(XII.14.) számú 
határozattal jóváhagyott háziorvosi feladat-ellátási szerződést. 

2. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a szerződésben kikötött 120 napos felmondási 
idő 2013. március 30. napján jár le és ezen időponttal szűnik meg a háziorvosi feladat-
ellátásra kötött szerződés. 

3. A Képviselőtestület a bükkszéki felnőtt háziorvosi körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes) 
ellátását 2013. április 1-től helyettesítéssel kívánja megoldani.  

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Egri, 
Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Népegészségügyi Intézetététől a bükkszéki 
(Bükkszék, Szajla, Terpes) felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 
működési engedélyt kérje meg. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester 
              A határozat végrehajtásában való közreműködésért az aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
20/2013.(03.12.) testületi h a t á r o z a t: 

1. Bükkszék Község  Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Dr. Szabó 
József mint a VIDAL-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: Eger, 
Türk Frigyes utca 2/A. cégjegyzékszám: 10-06-023748 képviseli: Dr. Szabó József 
üzletvezetésre jogosult beltag) vezető tisztségviselője a háziorvosi praxisjog jogosultja, 
háziorvos felmondta a közte és az önkormányzat között 2010. február 01. napjától kezdődő, 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete által a 284/2009.(XII.14.) számú 
határozattal jóváhagyott háziorvosi feladat-ellátási szerződést. 

2. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a szerződésben kikötött 120 napos felmondási 
idő 2013. március 30. napján jár le és ezen időponttal szűnik meg a háziorvosi feladat-
ellátásra kötött szerződés. 

3. A Képviselőtestület a bükkszéki felnőtt háziorvosi körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes) 
ellátását 2013. április 1-től helyettesítéssel kívánja megoldani.  

4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Egri, 
Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Népegészségügyi Intézetététől a bükkszéki 
(Bükkszék, Szajla, Terpes) felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 
működési engedélyt kérje meg. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért a polgármester 
              A határozat végrehajtásában való közreműködésért az aljegyző 
Határidő: azonnal 
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II. napirendi pont: Egyebek. 
 
Ü g y v é d: 
 
Zagyva Ferencné: Az előző testületi ülésen említettem, hogy Dr. Simon Ferenc ügyvéd Úr 
képviselte eddig az Önkormányzatot és segített a jogi problémák megoldásában. A 2013. évi 
költségvetésbe nem lett betervezve a jogdíja. Ebben egyetértettünk, hogy ebben az évben is nagy 
szükségünk lesz ügyvédre.  
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre meghosszabbítja  a Simon 
Ügyvédi Iroda (Eger, Foglár út 2. szám) átalánydíjas ügyvédi  megbízási szerződését változatlan 
feltételekkel. 
A megbízási díj összegének fedezetét az általános tartalékból biztosítja. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítása az első félévi 
költségvetési beszámolókor tegyen javaslatot. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
21/2013.(032.12.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre meghosszabbítja  a Simon 
Ügyvédi Iroda (Eger, Foglár út 2. szám) átalánydíjas ügyvédi  megbízási szerződését változatlan 
feltételekkel. 
A megbízási díj összegének fedezetét az általános tartalékból biztosítja. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítása az első félévi 
költségvetési beszámolókor tegyen javaslatot. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Bozó Lászlóné: Lomtalanítás lesz-e ebben az évben? 
 
Dr. Katona Miklósné: Az új strandnak a főbejáratát nem minden idelátogató vendég találja meg. 
Az útkereszteződésbe és a parkolóba útjelző tábla kihelyezését javaslom. 
 
Zagyva Ferencné: A lomtalanítás április közepén lesz, az útjelző tábla kihelyezésére intézkedést 
fogok tenni. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 


