
 
 

 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 
 

134/2014.(XI.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
 
a II. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő 
ellátásáról 

1.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Landgraf 
József a kengyeli II. számú háziorvosi körzet vállalkozó orvosa a területi ellátásról szóló 
szerződést felmondta. A felmondási idő 2014. december 31-én lejár. 
Dr. Landgraf Józsefnek 2015. június 30-ig van lehetősége arra, hogy értékesítse a 
működtetési jogát. 

2.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1-től megbízza a Holisz-
Doktor Kft-t, képviseli Dr. Jancsó Zsanett, hogy a II. számú háziorvosi körzetben a 
háziorvosi feladatokat lássa el heti 10 órában. A rendelkezésre állási idő: heti 20 óra. 
Helyettesítő orvos Dr. Kotró László. 

3.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Szilárd 
polgármestert, hogy a helyettesítő orvossal a megbízási szerződést megkösse. 
Az ellátás minden költségét az önkormányzat az OEP finanszírozásból fedezi. 

 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

 
Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 
 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2014. november 28. 

Kozákné Mikus Anikó 
jkv. vezető 



 
 

Melléklet a 134/2014.(XI.27.) határozathoz 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA 

 
mely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat ( székhely: 5083 Kengyel, 
szebadság út 10., adószám:  )képviseletében Nagy Szilárd polgármester, mint megbízó, 

másrészről  a HOLISZ-DOKTOR Kft. ( székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 
142-146. 3/7.) képviseli Dr. Jancsó Zsanett háziorvos, egészségügyi szolgáltató, mint 
megbízott között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízó – mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervezet – ezen okirat 
keretében megbízást ad háziorvosi szolgáltatásra területi ellátási kötelezettséggel 
Kengyel község II. számú felnőtt háziorvosi körzetében.  

2. Megbízási díj havi 300.000 Ft, melyet az OEP finanszírozásból számla ellenében fizet 
ki a megbízó a megbízottnak. 

3. Megbízott Országos Orvosi nyilvántartási száma: 71014 
A Magyar Orvosi Kamara tagja, a működéséhez szükséges orvosi diplomával és 
szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik. 
Orvosi diploma száma: 125-96/2009DEOEC ÁOK. 
Szakorvosi képesítést igazoló bizonyítvány száma: 1219/2012. 

4. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a település II. számú felnőtt háziorvosi 
körzetében élő és az általa befogadott biztosítottak, valamint a hozzá sürgősséggel 
fordulók részére, a képesítésének megfelelő szakmai színvonalon, a tőle elvárható 
gondossággal eljárva, a mindenkori hatályos szakmai szabályoknak megfelelő 
háziorvosi szolgáltatást nyújt személyesen munkanapokon az alábbiak szerint: 

Hétfő:   7.00 – 9.00 óra 

Kedd:   16.00 – 18.00 óra 
Szerda:  7.00 – 9.00 óra 

Csütörtök: 16.00 – 18.00 óra 
Péntek: 7.00 – 9.00 óra 

Előzőek alól kivételt képez: 

 ha egészségi állapota miatt erre nem képes (keresőképtelen) 
 ha szabadságát tölti 
 hivatalos távollét esetén 

Feladatkörébe tartozik a lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, 
gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükséges esetben 
szakorvosi vagy fekvőbeteg intézeti vizsgálatra, gyógykezelésre történő utalása. 
A fentieken túl:  

 közreműködik a közegészségügyi- járványügyi feladatok ellátásában. 
5. A megbízott szabadsága, vagy egyéb távolléte esetén helyettesítéséről  - a képesítési 

előírásoknak megfelelő háziorvos közreműködésével – az arányosság figyelembe 
vételével gondoskodik és erről előre értesíti a megbízót. 

6. Ellenőrzés: 



 
 

A megbízó jogosult szakmai hiba, hiányosság gyanúja esetén a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére jelentést tenni, etikai 
ügyben pedig az Orvosi Kamara állásfoglalását kérni. 
Tulajdonosi jogokat sértő esetben jogosult peres, vagy peren kívüli eljárásban érvényt 
szerezni jogának. 

7. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 10 órát rendel. A rendelési időt a 
megbízóval egyeztetve állapítja meg. 

8. Megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a Kengyel, Kossuth Lajos út 139. II. 
számú háziorvosi körzet rendelő helyiségét a szerződés időtartamára térítésmentesen a 
Megbízott rendelkezésére bocsátja, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, 
eszközökkel együtt. A megbízott a berendezést, felszerelést leltár szerint köteles 
átvenni és a szerződés megszűnésekor azokkal használható állapotban leltár szerint 
elszámolni, szükség esetén a hiányt pótolni. 

9. Megbízott a háziorvosi tevékenységet  - a hatályos jogszabályoknak meghatározott 
képesítéssel rendelkező- a megbízó által foglalkoztatott személy közreműködésével 
látja el.  A minőségbiztosítás a tevékenységet végző háziorvos feladata.  Megbízott a 
feladatellátás  színvonalát mérő mutatókat, a háziorvosi alapellátás felméréséhez, 
tervezéséhez szükséges adatokat szolgáltatja a megbízó részére a hatályos adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően. 

10. Jelen szerződés határozott időre 2015. január 1. napjától 2015. június 30. napjáig jött 
létre. 

11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 9. pontban rögzített 
időszakon belül a háziorvosi praxis elidegenítésre kerül, a jelen szerződés az új 
háziorvos működési engedélyének jogerőre emelkedése napján megszűnik úgy, hogy 
szerződő feleknek egymás felé további kötelezettsége nincs. 

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező 
jognyilatkozatukat helybenhagyólag írják alá. 

 
Kengyel, 2014. december…..   

 
________________________    ___________________________ 

      megbízó                 megbízott 
   Nagy Szilárd       Holisz-Doktor Kft.  
   polgármester       Dr. Jancsó Zsanett  



 
 

 
K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 
 

135/2014.(XI.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, benyújtja pályázatát az Arany 
János Tehetséggondozó Programban való részvételre.  
 
Támogatja Fórizs Nóra Anasztázia (szül: Fórizs Nóra Anasztázia Szül. hely: 
Szolnok, 2001.06.05.. An: Takács Heléna Anna) Kengyel, Kossuth út 39. szám alatti 
lakost, vegyen részt az Arany János Tehetséggondozó Programban.  
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az által delegált diákot a programban való részvétele 
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjjal 
támogatja. Amennyiben a támogatott igazoltan a Varga Katalin Gimnázium (Szolnok, 
Szabadság tér 6.) felvételt nyer, úgy 2015.09.01.- től havonta Fórizs Nóra Anasztázia 
számlájára az ösztöndíjat átutalja.  
 
A Képviselő – testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban 
történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a 
Varga Katalin Gimnázium  címére küldje meg.  
 
Határidő: 2014. december 9.  
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester  
 
Erről értesül:  
1. Nagy Szilárd polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Varga Katalin Gimnázium (Szolnok, Szabadság tér 6.) 
4. Fórizs Nóra Anasztázia Kengyel, Kossuth út 39.  
5. Irattár 
 

K.m.f. 
 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 
 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2014. november 28. 

Kozákné Mikus Anikó 
jkv. vezető 



 
 

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 

 

136/2014.(XI.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálatáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról készült előterjesztést a 2. 
és a 3. számú mellékletei szerint e l f o g a d j a   

 

Felelős:    Nagy Szilárd  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 
Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 
 

A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2014. november 28. 

Kozákné Mikus Anikó 
jkv. vezető 



 
 

2. számú melléklet 
Javaslat a támogatási összegekre 2015. évben 

 
 

Név 
„A” típus 

Lakcím 
(Kengyel) 

Pont Javasolt összeg 
Ft/hó 

Megjegyzés 

1. Ökrös Gábor Bem apó telep 174. 89 5.000 Szabályzatunk  
szerint a 

családban hat, 
vagy annál több 

iskoláskorú 
gyermek van a 

kategóriát 
meghaladó 
támogatás 

adható. 
2. Ökrös Bálint 
Csaba  

Bem apó telep 174.  89 5 000  Szabályzatunk  
szerint a 

családban hat, 
vagy annál több 

iskoláskorú 
gyermek van a 

kategóriát 
meghaladó 
támogatás 

adható 
3. Ökrös 
Adorján 

Bem apó telep 174. 89 5.000 Szabályzatunk  
szerint a 

családban hat, 
vagy annál több 

iskoláskorú 
gyermek van a 

kategóriát 
meghaladó 
támogatás 

adható 

4. Csank Ágnes   Széchenyi út 1.  20 1 500  .  

5.Szőnyi 
Mónika  

Zrínyi út 24. 15 1 000  

6. Basa István   Thököly út 47.  10 1 000  
 

 



 
 

3.sz.melléklet 
 
 

Javaslat a 2015. évi keret felosztására 
 

„A” típusú „B” típusú Megjegyzés 
 Fő 1hó/fő 

Ft 
1 hóra Ft 
összesen. 

10 hóra Ft 
összesen 

 Fő 1 hóra  5 hóra (szept-jan) 
összesen 

 

 3 5000 15 000 150 000  0 0           0  
 1 1500 1 500 15 000      
  2 1000  2 000 20 000      

Összesen:         6             185.000 Összesen: 0       0           0  
Mindösszesen: 185 000 Ft 

 
 
 
Kengyel Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.01.) önk.r. szerint  175 000.-Ft volt 
betervezve a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatra.  
 


