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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 03. napján, 16:00 
órakor megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:    Németh Lajos alpolgármester valamint 

Árvai János, Kaszonyi Mónika, Oravecz Mihály, Varga Márta és Tóthné Rácz Zsuzsanna 
testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Nagy Szilárd polgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 

Dr. Bartók László az önkormányzat helyettesítő jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 
 
Németh Lajos alpolgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi 
tagok közül 6 fő megjelent az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
 
Németh Lajos alpolgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a zárt ülés keretében 2. napirendi pontjaként a Kengyel, Kossuth út 166. szám alatti 
szociális bérlakás bérlőjének kijelöléséről szóló előterjesztést tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
119/2019.(XII.03.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés a.) 
pontjában foglaltak szerint az 1. napirendi pontot zárt üléssé nyilvánítja. 

 

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 

1. Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének ügyéről 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

2. Egyebek 
 

Zárt ülés: 
1.  A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálatáról 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
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Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 

2. Szociális bérlakás bérlő- kijelölésére 
Előadó: Németh Lajos alpolgármester 
 

 
I. NAPIREND: 

A I. számú háziorvosi körzet helyettesítésének ügyéről /írásban/ 
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Németh Lajos alpolgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy sajnos 
nincs orvos, az idő rövidsége miatt, így tudták megoldani az I. háziorvosi körzetben a helyettesítést. Dr. 
Feledi József II. számú háziorvosi körzet orvosa, úgy tájékoztatta, hogy a körzetén kívül ambulánsan 20 
embert láthat el, mert különben megbüntetik.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Az I. számú körzet praxisát lehet hirdetni, állandó orvost keresni. 
 
Németh Lajos alpolgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdést tett fel: 
Árvai János képviselő tag kérdése: A rendelési időt nem lehetne valahogy úgy kialakítani, hogy a 
receptírást, vérnyomásmérést délután végezzék? 
 
Németh Lajos alpolgármester válasza: Általában nem jellemző egy orvos két időszakban rendel, sajnos 
ezt el kell fogadni, hogy egy időtartamban van a rendelési idő. 
 
 
Hozzászólás: 
Oravecz Mihály képviselő tag: Az emberek felé kommunikálni kell, úgy ahogy beszéltük, hogy adunk 
ennek egy helyet, egy oldalt, ahol megismerheti az egész ország helyzetét és az orvosok helyzetét, hogy 
nekünk nincs olyan lehetőségünk, hogy feltételeket szabjunk, hanem alkalmazkodunk a kimondott diktált 
feltételekhez. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Németh Lajos alpolgármester szavazásra bocsátja előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
120/2019.(XII.03.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  2020. január 1-től a házi orvosi ellátási 
kötelezettség biztosítása érdekében megbízza  DROBKÓ EGÉSZSÉGÜGYI KFT (székhely: 5211, 
Tiszapüspöki, Szabadság u. 1.) cégjegyzékszáma: 1609012325 egészségügyi szolgáltatót, és hogy az 
I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat Dr. Drobkó Valerij házi orvos 
közreműködésével lássa el. A hónap páros hetében heti 6 órában, a hónap páratlan hetében heti 4 
órában. 
A rendelkezésre állási idő: A hónap páros hetében heti 12 óra, páratlan hetében 8 óra. 

Helyettesítő orvos : Dr. Heitler Csongor   
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-től a házi orvosi ellátási 
kötelezettség biztosítása érdekében megbízza Dr. HeitlerCsongor egyéni vállalkozó házi orvost 
(székhely:9099 Pér, Szent Imre u 38.) ev: ES 361988, hogy az I. számú háziorvosi körzetben a 
háziorvosi feladatokat lássa el. A hónap páros hetében heti 4 órában, a hónap páratlan hetében heti 6 
órában. 
A rendelkezésre állási idő: A hónap páros hetében heti 8 óra, páratlan hetében 12 óra  

Helyettesítő orvos: Dr. Drobkó Valerij 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 
helyettesítő orvosokkal a megbízási szerződést megkösse. 

Az ellátás minden költségét az önkormányzat az NEP finanszírozásból fedezi. 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Németh Lajos alpolgármester 

Erről értesül: 

1. Németh Lajos alpolgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
4. Irattár 
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Melléklet a 120/2019.(XII.03.) Kt. határozathoz 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA 

  
mely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat (székhely: 5083 Kengyel, Szabadság út 10., 
adószám: 15732994-2-16) képviseletében _____________________polgármester, mint megbízó, 

másrészről  a________________________ egészségügyi szolgáltató, képviseletében:   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 I. számú 
felnőtt háziorvosi körzetében. 

2. Megbízási díj napi 45.000 Ft, melyet az OEP finanszírozásból számla ellenében fizet ki a 
megbízó a megbízottnak. 

3.  A megbízott a házi orvosi ellátást házi orvossal látja el 

 Aki a Magyar Orvosi Kamara tagja, a működéséhez szükséges orvosi diplomával és 
szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik. 

 Orvosi nyilvántartási száma:   

 Szakorvosi képesítést igazoló bizonyítvány száma:   

4. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a település I. 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:    13-00 – 15.00 óra 

Kedd:   12.00 – 14.00 óra 

Szerda:   13.00 – 15.00 óra 

Csütörtök:  11.00 – 13.00 óra 

Péntek:  12.00 – 14.00 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. 
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Tulajdonosi jogokat sértő esetben jogosult peres, vagy peren kívüli eljárásban érvényt szerezni 
jogának. 

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

8. Megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a Kengyel, Kossuth Lajos út 139. I. 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 szerződést a felek 2020. január 1-től határozatlan időre kötik. 
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 10. 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, 2019.  december….. 

________________________    ___________________________ 

megbízó       megbízott 
polgármester       háziorvos 
 

 

2. Egyebek 

NAPIRENDEN KÍVÜLI HOZZÁSZÓLÁSOK: 

Árvai János képviselő tag kérdése: A Rákóczi úti játszótér háta mögött levő útszakasz állapota 
katasztrofális. Mikor lesz legalább az útalapig megcsinálva, vagy hogy, közlekedni lehessen rajta 
normálisan? Személyesen is meg nézte az út állagát, egyszerűen nem lehet oda bejutni. Az az útszakasz a 
legrosszabb 

Oravecz Mihály képviselő tag: Legalább 20 éves probléma. Eddig oda soha nem került semmiféle zúzott 
köves, törmelékes bármilyen útalap. Ott soha nem volt képzett út. Ez jogos felvetés, hogy most miért 
nincs. Egyébként, hogy ha ehhez az úthoz jövőben megszerezzük nagy mennyiségben a zúzott követ vagy 
bármit amit oda lelehet tenni és nem minősül veszélyes hulladéknak, nagyon szívesen a géppel 
megcsinálom, akár az út alapját, akár az elterítését, esetleg maximum 1 napra bérlünk egy hengert amivel 
letudjuk nyomni.  

Pozsa Sándorné gazdaságvezető: Addig amíg adósságrendezési eljárás folyik az önkormányzat ellen, nem 
lehet útépítésbe fogni. Ha pedig útalap nélkül a sárba beleteszik a zúzott követ, abból semmi nem lesz. 

Árvai János képviselő tag: Másik probléma ugyanezen úton van a Rákóczi út 17. szám előtti közvilágítás 
ki van égve nagyon régóta. 

Oravecz Mihály képviselő tag: A Polgármesteri Hivatal többször jelezte ezt a problémát a szolgáltató felé 
telefonon is és írásban is, sőt még fotókkal is próbálták a pontos helyet azonosítani. A Kft. részéről biztos, 
hogy voltak kint a hiba elhárítása miatt, mert a hivatal munkatársa személyesen is megmutatta, mely 
lámpatestről van szó. 

Árvai János képviselő tag: A temető kezd megtelni. A régi temetőnek mi lesz a sorsa 
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Varga Mára képviselő tag: Szorgalmazni kell a sírok újra kiváltását, ahol letelt a 25 év azt a sírt be kell 
szüntetni és rá kell temetni. Igaz nem lesz egyszerű. 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető: A régi temető már le van zárva. 

 
Mivel több napirend nem hangzott el, Németh Lajos alpolgármester a nyílt ülést berekeszti. A Kengyel 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése zárt ülés keretében folytatódik. 
 

K.m.f. 
 
 
 
Németh Lajos        Dr. Bartók László  
alpolgármester        helyettesítő jegyző 
 


