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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 26. napján, 15:00 órakor 
megtartott rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Oravecz Mihály, Varga Márta és Guttyán Edina testületi tagok. 
 

Bejelentéssel van távol:  Németh Lajos és Csabainé Bártfai Margit testületi tagok 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

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

 
Jegyzőkönyvvezető 
 Kozákné Mikus Anikó ügyintéző 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok 
közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli Képviselő-testület ülésének összehívása a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2017.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése 
alapján telefonon történt. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

Nyílt ülés 
1. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
 
13/2019.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
 

N y í l t  ü l é s :  
 
1. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
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I. NAPIREND: 
A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról /írásban/ 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 

 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést.  

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
Képviselő-testület a 2019. február 19-i ülésen megtárgyalta a Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató 
Betéti Társaság által tett a Kengyel Község II. háziorvosi körzet ellátására vonatkozó 
szándéknyilatkozatát. Most a szerződés elfogadása a következő lépés. A lakosságnak is nagyon fontos 
lenne, hogy minél előbb elinduljon a szolgáltatás, illetve az orvos és a párja költöznének, ezért kell a 
rendkívüli ülés. A közüzemi díjak, takarítás és egyéb költségek rendelőre eső részének viselésével 
kapcsolatban egy külön megállapodást kell majd kötni, ha elindul a szolgáltatás, ezt a szerződés 8. pontja 
tartalmazza. Ahhoz, hogy elinduljon a szolgáltatás kell egy működési engedély. Feledi és Társa Bt. 
szeretné, ha a Kengyel, Petőfi út 7. szám alatt lenne a székhelye, erről is szavaznia kell a testületnek, hogy 
be tudja jegyeztetni. 

Pozsa Sándorné gazdaságvezető elmondja, hogy a szerződés elkészítése előtt doktor úrral egyeztetett a 
rendelési idővel kapcsolatosan, figyelembe vette az I. körzet jelenlegi rendelési idejét, mivel ellentétesen 
kell megállapítani. 

A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Varga Márta testületi tag kérdése: Dr. Feledi József helyettesítene a másik körzetben? 
 
Nagy Szilárd polgármester válasza: Doktor úr szeretné átvenni az I. körzet helyettesítését is. 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Dr. Jancsó Zsanett doktornőnek május 31-ig szól a szerződése. 
Utána az Önkormányzat köthet szerződést dr. Feledi Józseffel a másik körzetre. 
 
Kozák Ferencné testületi tag kérdése: Az nem lehetne, hogy a doktor úr Dr. Jancsó Zsanett doktornővel 
kössön helyettesítésre szerződést? 
 
Pozsa Sándorné gazdaságvezető válasza: Ez doktor úr kötelessége. 
 
Oravecz Mihály testületi tag kérdése:Doktornővel beszéltek már? 
 
Nagy Szilárd polgármester úr válasza : Igen beszéltek már. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester a II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról szóló 
határozat javaslatot elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatot. 
 
 
14/2019.(II.26.) Kt.  
H a t á r o z a t  
 
A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet alapján a Feledi és Társa 
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság 7693 Pécs, Pázsit utca 6. cjsz: 02-06-065021 a II. 
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számú háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, 
szerződést köt a határozat melléklete szerinti részletezettséggel. 
A háziorvosi tevékenység megkezdésére a működési engedély megszerzése után kerülhet sor. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. dr.  Bartók László helyettesítő jegyző 
3. Feledi és Társa Bt. (7693 Pécs, Pázsit u. 6.) 
4. Irattár 

 
A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
Ezután polgármester úr Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság székhely létesítéséről 
szóló határozat javaslatot elfogadását javasolja, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatot. 
 
 
15/2019.(II.26.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (cjsz: 02-06-065021) székhely létesítése 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató 
Betéti Társaság (7693 Pécs, Pázsit utca 6., cjsz: 02-06-065021) székhelyének 5083 Kengyel, Petőfi 
út 5. számra történő módosításához, mint tulajdonos hozzájárulását adja. 

  
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Feledi és Társa Bt. (7693 Pécs, Pázsit u. 6) 
3. dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
4. Irattár 

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti.  

K.m.f. 

Nagy Szilárd         Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 


