
JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: A bükkszéki Községháza tanácskozó termében (3335. Bükkszék, Dobó út 1.) 2014. 

október 27-én (hétfőn) 16,00 órakor Bükkszék, Terpes, Szajla községek képviselő-
testületeinek összevont önkormányzati üléséről.  

 
 

Határozat száma:  Tárgy:  

172/2014.(X.27.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése a Bükkszék, Szajla, Terpes községek háziorvosi 
körzetének betöltésére érkezett pályázatokról, Dr. Shakarneh 
Subhi vállalkozó háziorvos pályázatának támogatásáról. 

89/2014.(X.27.) Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 
a Bükkszék, Szajla, Terpes községek háziorvosi körzetének 
betöltésére érkezett pályázatokról, Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatának támogatásáról. 

153/2014.(X.27.) Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 
a Bükkszék, Szajla, Terpes községek háziorvosi körzetének 
betöltésére érkezett pályázatokról, Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatának támogatásáról. 
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Jelen voltak:  
 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

Zagyva Ferencné   polgármester 
Kóti László    alpolgármester 
Bozó Lászlóné   képviselő 
Dr. Katona Miklósné  képviselő 
Kovács Dániel  képviselő 
 
Szajla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

Vincze Istvánné  polgármester 
Brezvai Krisztián   alpolgármester 
Vincze Ivett   képviselő 
Vahalcsik István  képviselő 

 
Terpes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 

Zvaráné Béres Mária  polgármester 
Kapcáth László  alpolgármester 
Balázsné Balázs Tímea képviselő 
Maruzs Tamásné  képviselők 

 
Távolmaradását bejelentette:  
Juhász Gábor Péter   szajlai képviselő, 
Horuczi Flórián   terpesi képviselő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
Panyik Anita aljegyző 

 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
  

1. Háziorvosi álláshelyre pályázók meghallgatása és döntés a háziorvosi praxis 
betöltésére. 

2. Egyebek 
 
Az ülést a háziorvosi körzet gesztor önkormányzatának polgármestere vezeti. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Tisztelettel köszöntöm a megjelent 
polgármestereket és képviselőket, valamint a háziorvosi körzet betöltésére pályázók közül Dr. 
Tóth Károlyt. Megállapítom, hogy Terpes község részéről 4 képviselő jelen van, a testület 
határozatképes, Szajla község részéről 4 képviselő jelen van, a testület határozatképes, 
Bükkszék község részéről 5 képviselő jelen van, a testület határozatképes. 
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Szerettem volna, ha az ülés összehívása 
előtt a bükkszéki polgármester asszony egyeztet velem is, mert én társadalmi megbízatású 
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polgármester vagyok és én dolgozom. A napirendi ponttal kapcsolatban csak a pályázók 
meghallgatását tudom elfogadni, a döntést ma nem. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Több, mint egy hete egyeztettük az ülés 
időpontját. A döntésről pedig annyit szeretnék mondani, hogy ezt ma a testületek külön-külön 
el tudják dönteni.  
 
Vincze Imréné Szajla község polgármestere: Javaslom, hogy hallgassuk meg a jelölteket, 
aztán közösen beszélgessünk még ebben a témában, majd holnap döntsön minden testület. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi 
pont tárgyalását, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Bükkszék  Község Képv ise lő - t es tü le te  5  igen  szavazat ta l ,   
Sza j l a  Község Képv i se lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,  
Terpes  Község Képv i se lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,   
ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogadta  az  a lább i  nap i rend i  pontok  
tá rgya lásá t .  
 
Módosított napirendi pontok: 
 

1. Háziorvosi álláshelyre pályázók meghallgatása. 

2. Egyebek. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kóti Lászlót.  
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
Kóti László képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
Bükkszék  Község Képv ise lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,   
Sza j l a  Község Képv i se lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,  
Terpes  Község Képv i se lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,   
ha tároza thozata l  né l kü l  e l fogad ta  Kót i  Lász ló t  j egyzőkönyv 
h i t e les í tőnek.  
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kovács 
Dánielt.  
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
Kovács Dániel képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a 
szavazásban. 
 
Bükkszék  Község Képv ise lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,   
Sza j l a  Község Képv i se lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,  
Terpes  Község Képv i se lő - t es tü le te  4  igen  szavazat ta l ,   
ha tároza thozata l  né l kü l  e l fogadta  Kovács  Dán ie l t  j egyzőkönyv 
h i t e les í tőnek.  
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I. Napirendi pont:  Háziorvosi álláshelyre pályázók meghallgatása. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Dr. Shakarneh Subhi doktor jelezte, hogy kicsit 
később érkezik, Dr. Turzó Ildikó nem tudott eljönni, de a pályázatát fenntartja. Először tehát 
hallgassuk meg Dr. Tóth Károlyt. 
 
Dr. Tóth Károly: Üdvözlök mindenkit, pár mondatban bemutatkoznék. Az orvosi egyetemet 
1996-ban végeztem, belgyógyász szakvizsgám is van. Rögtön egy kis kórházban kezdtem el 
dolgozni, ezért minden téren nagy szakmai gyakorlatot szereztem. Az egri Kórház sürgősségi 
osztályán egyéni vállalkozóként dolgoztam 2009-től műszakvezető szakorvosként havi 240 
órákat. Itt még több szakmai tapasztalatot, gyakorlati tudást szereztem. Sajnos egyre kevesebb 
az orvos, a nővér és az adminisztrátor, így a munkánkat nem tudtuk rendesen ellátni. Kértük, 
hogy ezen változtassanak, mivel ez nem történt meg, többen felmondtunk. Cserépfaluban 
lakom, naponta járnék ki, itt lennék a nap nagy részében. Amennyiben kérdésük van, szívesen 
válaszolok. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Háziorvosi szakvizsgával rendelkezik-e? A másik 
kérdésem, hogy vállalkozásban kívánja-e kivenni a praxist? 
 
Dr. Tóth Károly: Szakvizsgám nincs, de természetesen meg fogom csinálni, a másik kérdésre 
pedig igen, vállalkozásban szeretném üzemeltetni.  
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Reggel hány órára tudna ideérni? 
 
Dr. Tóth Károly: A gyermekeimet 7 óra 45 percre viszem Egerbe, tehát 8 óra 10 perc körül 
biztosan el tudnám kezdeni a rendelést. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: A felmondási ideje mikor telik le? 
 
 Dr. Tóth Károly: Október 31-én telik le. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Szolgálati lakásra tart-e igényt? Milyen elvárásai 
vannak az önkormányzatokkal szemben? 
 
Dr. Tóth Károly: Nehéz megválaszolni. Szükség lesz segítségre, mert a finanszírozás nem 
elégséges, a rendelők fenntartására és az eszközökre is. Megegyezés kérdése. 
 
Zagyva Ferencné: A rezsi? 
 
Dr. Tóth Károly: A finanszírozást nem ismerem, ezért nem tudom megmondani, hogy ez 
pontosan mennyi. Lehet plusz pénzeket szerezni. 
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: Ha nincs szakvizsgája, akkor tudomásom szerint 
kisebb a szorzó is a finanszírozásnál. 
 
Dr. Tóth Károly: Igen. 
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: A pétervásárai ügyeletet tudja vállalni? 
 
Dr. Tóth Károly: Ha nagyon muszáj, akkor igen.  
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Vincze Imréné Szajla polgármestere: Ha rendelkezésre bocsátjuk a szükséges forrást, azt 
mindig az adott évben látjuk. Ha nem tudjuk felvállalni a rezsi költséget, akkor is fenntartja az 
ajánlatát? 
 
Dr. Tóth Károly: Ennek a körzetnek 4 orvosi rendelője van, amit 1 finanszírozásból nem lehet 
fenntartani. Lehet, hogy nem kellene mind a 4 rendelő, Szajla-Terpes megoldható egy helyen. 
Télen ez jelentős költséget jelent. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: A finanszírozást 3 rendelőre kapja, a plusz egy rendelőt 
Szajla felvállalja. Az Ófaluban ragaszkodom a heti egy órához. Szajlán a 2 rendelőből talán 
egyet tudnánk finanszírozni, de mind a kettőt csak a költségvetés elfogadása után tudom 
biztosan megígérni, előre nem szeretném elkötelezni magam. 
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: Köszönöm Terpesnek és Szajlának, hogy a 
rendelők finanszírozásához soha nem kértek semmit. 
 
Dr. Tóth Károly: Biztos vagyok benne, hogy fogunk rá megoldást találni. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: A jelenlegi szakdolgozó foglalkoztatásával mi az 
elképzelése? 
 
Dr. Tóth Károly: Elkezdünk együtt dolgozni. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Ha nincs több kérdés, megköszön a doktor úrnak a 
megjelenést. Holnap 16 óráig értesíteni fogjuk a döntésről. 
 
Dr. Tóth Károly távozik. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Ameddig nem érkezik meg Subhi doktor, 
felolvasom Dr. Turzó Ildikó pályázatát. 
 
Zagyva Ferencné polgármester részletesen ismerteti Dr. Turzó Ildikó pályázatát, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Az a baj, hogy nincs jogosítványa. Ha jól 
emlékszem a pályázat kiírásakor kértük benne a háziorvosi szakvizsgát is. 
 
Megérkezik Dr. Shakarneh Subhi. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Köszöntöm a doktor urat, át is adom a szót a 
bemutatkozáshoz. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Magyarországon 1994-től élek és 2012 óta vagyok magyar állampolgár, 
letelepedési engedéllyel rendelkezem. Az orvostudományi egyetemre Magyarországon jártam, 
amit 2002-ben végeztem el. Belgyógyász, kardiológus és háziorvosi szakvizsgám van. Ebben 
a körzetben 20 hónapja helyettesítek. Igyekeztem helyt állni, de nagyon nehéz a két körzet és 
még ügyeletet is vállaltam. Azt nem mondom, hogy tökéletesen elláttuk, de igyekeztünk. 
Ebben a formában tovább nem tudom csinálni a két körzetet és úgy döntöttem, hogy ezt 
választom. Itt könnyebb a betegekkel kijönni, kevesebb a munka és a pénz is, de nyugodtabb. 
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Közelebb van Egerhez, ott szeretnék élni, a gyermekeimet ott iskoláztatni. Az elvárásaimat 
leírtam, rugalmas vagyok. A betegeknek sikerült beállítani a gyógyszereket, és eljuttatni a 
szakrendelésekre őket, tisztességgel elláttam a feladataimat. Ha kérdésük van, szívesen 
válaszolok.  
 
Zagyva Ferencné: Köszönöm szépen. Kérdés van-e? 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: Ezeket az elvárásokat, amit a pályázatához csatolt 
doktor úr, nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni. Azt kérdezném, ha a rezsi költséget nem tudjuk 
átvállalni, vagy az elvárások közül valamit, akkor is vállalja doktor úr a körzetben a 
feladatellátást? Nem a hozzáálláson múlik, hogy tudjuk-e vállalni, vagy sem, hanem a jövő 
évi finanszírozáson. Ezt csak a jövő év elején fog kiderülni. A segítséget mindig megadtuk. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Nem kis munka volt a saját körzetem mellett itt helyettesíteni. Nem 
szeretném, hogy a praxis kicsússzon a kezemből. Ha úgy látják, hogy jobb kollegát találnak 
helyettem, átadom a körzetet. Két körzetet nem tudok ellátni, fizikailag képtelenség. Azért 
húztam eddig is, mert a választásokat meg akartam várni. Ha a héten nem kapok választ, a 
jövő héten felmondom a helyettesítést. A minimum feltételek hiányoznak a rendelőből, 
gondolok itt a defibrilátorra, valamint a sürgősségi táska is hiányos. Ez ÁNTSZ előírás, ami 
1,5-2 millió forint körül van. Ha a probléma az általam leírt elvárásokból adódik, menjünk 
pontról pontra végig.  
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: A minimum feltételekről mi szavaztunk, hogy 
mindent meg kell venni. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Amit az ápolónő felírt az ÁNTSZ előírásai 
alapján, azt mi mindent megvettünk. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Az első pontban azt kértem, hogy az OEP finanszírozást eszközök 
vásárlására költsék. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Az OEP a finanszírozást az eszközök pótlására és 
az orvosi rendelő fenntartására költhetjük és arra is költöttük. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Még hiányos. Ha mellettem döntenek, kénytelen leszek én megvenni. A 
2. pontban azt kértem, hogy az önkormányzatok a rendelők karbantartási és rezsiköltségét 
vállalják át. Azt hallottam, hogy az állam át fogja vállalni a rezsiköltségek egy részét a jövő 
évtől.  
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Mit ért doktor úr a rezsiköltségen? 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Víz, villany, gáz és a karbantartás. Én fizetem a telefont, az orvosi 
szoftverprogramot, az internetet. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: A megállapodásban rögzítenünk kell, hogy az adott évi 
költségvetés tárgyalása és elfogadása után tudjuk megmondani, hogy ezeket be tudjuk-e 
vállalni. A jövő évet még nem ismerjük, nem lehet felelőtlenül ígérni. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Abból a finanszírozásból 4 rendelőt nem lehet fenntartani. Egyet be 
tudok vállalni, de mind a négyet nem. Ebben az évben ugye átvállalják az önkormányzatok? 
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A kártyaszám csökkenés miatt 300-400 ezer forinttal kevesebb lesz a pénzem, ami az államtól 
kapok. Ószajlát az OEP nem veszi tekintetbe, 3 rendelőre érkezik a finanszírozás. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Ez az év rendben van, de nem szerencsés, hogy 
egy rendelőt vállal át, mert a községeknek arányosan kell fizetni. A költségvetés elfogadása 
után tudunk erre válaszolni. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: Szajlán, az Ófaluban a rendelőnek mindenféleképpen 
meg kell maradni. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: A 3. pontban arra gondoltam és azért írtam ezt le, mert remélem, az 
önkormányzat is hosszú távra gondol megállapodást kötni. A 4. pontban rögzített házi 
patikára az embereknek nagy szükségük lenne. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: A Bükkszéki Önkormányzat fiókpatikát szeretni 
nyitni, tehát ezt a pontot törölni kell. Míg ez nincs meg, addig rendben van. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Nagyon kemény előírásai vannak egy 
gyógyszertárnak.  
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: Egy gyógyszertárnak 8-10 település kell, hogy 
gazdaságosan üzemeltethető legyen. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Azt fogom mondani a betegeknek, ha kérdezik a gyógyszert, hogy 
forduljanak a Bükkszéki polgármesterhez. Indítsuk addig, amíg nincs meg a fiókgyógyszertár. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Az legyen a mi gondunk, hogy milyenek az 
előírások. Ha végképpen nem tudjuk megoldani, akkor lehet a házi patika.  
 
Dr. Shakarneh Subhi: Még a 4. pontban a magánrendelést kérem úgy, hogy rezsiköltség és 
bérleti díj fizetése nélkül kapjam itt Bükkszéken a helyiséget. Ez heti egy alkalom, rendelési 
időn kívül. Ez rendben van? 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Elvileg rendben van, együtt kezeljük a többi 
rezsiköltséggel, külön erre nem számolunk fel költséget. 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Az 5. ponttal kapcsolatban van valami kifogás? 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Ez órában, napban mit jelent? 
 
Kóti László bükkszéki képviselő: Nem megy a rendelési idő rovására? 
 
Dr. Shakarneh Subhi: Általában a kórházban szombat reggeltől vasárnap reggelig ügyelek. A 
szakrendelés még nem működik, de remélem, hogy Pétervásárán be fog indulni és lesz ilyen 
rendelés. A 6. pontban azért írtam így a rendelési időt, mert Tarnaleleszen 6 hónap a 
felmondási idő. A 7. pontot kihúzom, nem tartok rá igényt. Köszönöm, hogy meghallgattak, 
szeretném tovább csinálni a rendelést ebben a körzetben, de ha nem kapok esélyt, pénteken 
felmondom a szerződést. 
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Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Mi is köszönjük, holnap 16 óráig fogjuk 
tájékoztatni a döntésről. 
 
Dr. Shakarneh Subhi távozik. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Az utóbbi időben sok a panasz az orvosra, de 
reméljük, ha nem helyettesítésben dolgozik nálunk és nem fog Tarnaleleszen is rendelni, ez 
megoldódik. 
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: A rezsiköltség összegét tudnunk kellene. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: A 3 önkormányzatnak egységesen kell átvállalni a rezsi 
költséget. Ha mi mondunk fel, valamilyen ok miatt ki kell nekünk fizetni a 6 millió forintot? 
 
Panyik Anita aljegyző: Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény rögzít felmondási 
okokat, amelyek kötelezettségszegésre, a működtetésre vonatkozó jogszabályok megsértésére 
vonatkoznak. Javaslom a feladat-ellátási szerződésben rögzíteni, hogy ezek bekövetkezése 
esetén az önkormányzatoknak nem kell a letelepedési pályázattal elnyerhető támogatást 
visszafizetni. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Én is úgy gondolom, hogy egyenlő arányban kell 
átvállalni a rezsiköltséget. 
 
Bozó Lászlóné bükkszéki képviselő: Szabó doktor magának fizette ezt a költséget. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Ha a Tóth doktor azt mondja 8 óra 10 
percre ér ide, a rendelést 9 óra körül fogja elkezdeni. 
 
Bozó Lászlóné bükkszéki képviselő: Subhi doktor is Egerben szeretne lakni. Nem az a lényeg, 
hogy az orvos mikor kezd rendelni. 
 
Brezvai Krisztián szajlai képviselő: Tóth doktornak a sürgősségi osztályon szerzett tapasztalat 
a javára írandó. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Ez nem lehet szempont, mert a háziorvos 
is ugyanazzal szembesül, és rögtönöznie kell. 
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: Azzal a különbséggel, hogy neki nem áll a háta 
mögött szakorvosi gárda, mint a sürgősségi osztályon. 
 
Bozó Lászlóné bükkszéki képviselő: A házipatikát nem támogatom, drágább gyógyszereket ír 
fel doktor úr. 
 
Dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselő: Lehet kérni, hogy az olcsóbbat írják fel.  
 
Kovács Dániel bükkszéki képviselő: Egy új orvos, mire feltárja a körzetet, az idő. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Kérem, hogy minden önkormányzat holnap 12 
óráig hozza meg a döntést. 
 



 9 

Vincze Imréné Szajla polgármestere: Ha nem egyforma a három döntés, akkor mi lesz? 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Szerintem a többségi akaratot el kell fogadni. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Akkor újra tárgyalunk. 
 
Vahalcsik István szajlai képviselő: Én is úgy gondolom, hogy ha a 3 községből 2 egyformán 
dönt, a 3. fogadja el. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Ez nem ilyen egyszerű. Ha jól 
emlékszem, a pályázat kiírásakor kikötöttük, hogy háziorvosi szakvizsgával kell rendelkezni a 
pályázónak. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Nem kell a szakvizsga, csak vállalni kell, hogy 
megszerezi, ha nincs neki. Döntsünk most, javaslom, hogy a 3 testület külön hozza meg a 
döntését, ehhez az irodákat rendelkezésre bocsájtjuk. 
 
Szünet. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Kérdezem, hogy melyik önkormányzat kit 
választott a pályázók közül. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Terpes Dr. Shakarneh Subhi doktort. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: Szajla úgy döntött, hogy Bükkszék a körzetközpont, 
amit ők döntöttek, mi azt elfogadjuk. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Bükkszék is Dr. Shakarneh Subhi doktort 
választotta. Reméljük a problémák meg fognak oldódni, ha nem helyettesként dolgozik. 
 
Vincze Imréné Szajla polgármestere: Egyébként mi is Subhi doktor mellett döntöttünk. A 
megállapodásban mindenképpen kössük ki, hogy előre nem vállaljuk több évre a rezsiköltség 
átvállalást. 
 
Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere: Ezt mi sem vállaljuk. 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra 
teszem fel a 3 képviselő-testületnek, hogy aki a pályázók közül Dr. Shakarneh Subhi doktor 
pályázatát támogatja, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Bükkszék, Szajla és Terpes 
községek által alkotott háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatokat, és az alábbi döntést 
hozta: 

Terpes Község Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok közül Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bükkszék község, mint gesztor polgármesterét, hogy 
döntését a pályázókkal közölje, valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés előkészítésére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint  
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S z  a  v  a  z  á  s  
 
Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéshozatalában 4 fő képviselő vett részt, 
melyből 4 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2014. (X.27.) önkormányzati határozat:  
Terpes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Bükkszék, Szajla és 
Terpes községek által alkotott háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatokat, és 
az alábbi döntést hozta: 

Terpes Község Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok közül Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bükkszék község, mint gesztor polgármesterét, 
hogy döntését a pályázókkal közölje, valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés 
előkészítésére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint  

 
 
Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Bükkszék, Szajla és Terpes 
községek által alkotott háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatokat, és az alábbi döntést 
hozta: 

Szajla Község Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok közül Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bükkszék község, mint gesztor polgármesterét, hogy 
döntését a pályázókkal közölje, valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés előkészítésére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéshozatalában 4 fő képviselő vett részt, 
melyből 4 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2014. (X.27.) önkormányzati határozat: 
Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Bükkszék, Szajla és 
Terpes községek által alkotott háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatokat, és 
az alábbi döntést hozta: 

Szajla Község Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok közül Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bükkszék község, mint gesztor polgármesterét, 
hogy döntését a pályázókkal közölje, valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés 
előkészítésére, valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés előkészítésére. 
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Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint  

 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Bükkszék, Szajla és 
Terpes községek által alkotott háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatokat, és az alábbi 
döntést hozta: 

Bükkszék Község Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok közül Dr. Shakarneh Subhi 
vállalkozó háziorvos pályázatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a pályázókkal közölje, 
valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés előkészítésére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéshozatalában 5 fő képviselő vett 
részt, melyből 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2014. (X.27.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Bükkszék, Szajla 
és Terpes községek által alkotott háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatokat, és 
az alábbi döntést hozta: 

Bükkszék Község Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok közül Dr. Shakarneh 
Subhi vállalkozó háziorvos pályázatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a pályázókkal 
közölje, valamint a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés előkészítésére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint  

 
 
Zagyva Ferencné Bükkszék polgármestere: További kérdés, vélemény nem lévén, 
megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné 
Bükkszék község polgármestere 

 
 
 
 

Vincze Imréné 
Szajla község polgármestere 

Zvaráné Béres Mária 
Terpes község polgármestere 

Vígh Lászlóné 
jegyző 
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Kóti László 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

Kovács Dániel 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


