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Jegyzőkönyv

Készült: Kölcse  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Sonkád és  Fülesd 
községi  önkormányzatok  képviselő-testületeivel 2011.  február  8.  napján  14.00  órától 
tartott együttes és nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: 

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Balku Pál  polgármester,  Esze Tamás,  Harbula István,  Karmacsi  Lászlóné,  Major  Attila  és 
Tamás Péter képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Brilla Józsefé képviselő.

Tanácskozási joggal: Zavanyi  Jánosné a pénzügyi bizottság tagja, Tamásné Sira Erzsébet a 
szociális bizottság tagja és Szabó István jegyző.  

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Bandics Zsigmond polgármester, Bartha László, Fórizs György, Kálló József és Tóth Árpád 
György képviselők.  

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Márton László polgármester,  Böszörményi  Sándor, Fecske György,  Sólyom Béla és Varga 
Tibor képviselők.

Tanácskozási joggal: Dr. Birta Zsuzsa Sonkád és Fülesd községi önkormányzatok körjegyzője. 

Balku Pál Kölcse polgármestere,  Bandics Zsigmond Sonkád polgármestere és Márton 
László Fülesd polgármestere külön-külön megállapítják, hogy az ülés határozatképes.

A képviselő-testületek  külön-külön  hozott  –  egyaránt  egyhangú  igen szavazati  aránnyal  – 
felhatalmazzák Balku Pál Kölcse polgármesterét az együttes ülés vezetésére.  

Balku Pál Kölcse polgármestere bejelenti, hogy a jelentkező orvosok előzetesen hozzájárultak a 
nyilvános  ülés  tartásához.  Indítványozza  az  együttes  ülésnek  a  meghívó  szerinti  napirend 
elfogadását.

Az  együttes  ülés  külön-külön  hozott  –  egyaránt  egyhangú  igen  szavazati  aránnyal  – 
napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő biztosítása vállalkozási 
szerződéssel.

Előadó: Balku Pál polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Napirendi pont: Háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel 
történő biztosítása vállalkozási szerződéssel.

Előadó: Balku Pál Kölcse polgármestere

Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Bajnay Benő az ÁNTSZ tisztifőorvosa.

Napirendi pont vitája előtt:

Balku Pál Kölcse polgármestere: 

Indítványt tesz az ülés vezetésének, illetve a tárgyalás menetére. Először a kiadott előterjesztés 
megvitatására, kérdések tisztázására kerüljön sor. Ezt követően hallgassa meg az együttes ülés a 
megjelent orvosokat. A meghallgatást követően meg lehet részükre fogalmazni a kérdéseket, 
illetve tisztázni lehet a nyitott kérdéseket. 

Tájékoztatja az együttes ülést,  hogy Dr. Szabó Lajos vírusos betegsége miatt  nem tud részt 
venni az együttes ülésen. E-mailban elküldte ajánlatát és elképzeléseit, amit a jelenlévők az ülés 
előtt másolatban megkaptak. (Jegyzőkönyvhöz csatolva).
Dr. Jadallah Amin az ülés előtt telefonon bejelentette, hogy sürgős kórházi elfoglaltsága miatt 
nem tud részt venni. 
Két jelentkező orvos, Dr. Szántó István és Dr. Máté Valéria megérkezett, és részt tudnak venni 
az együttes ülésen. 

Az orvosok meghallgatását követően kerülne sor a vitára, majd a döntésre.    

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Szabó Gábor 2011. március 31-ével kérte a feladatellátási 
szerződés  közös  megegyezéssel  történő  felbontását,  amelyhez  Kölcse  Képviselő-testülete 
korábban hozzájárult.  Tekintettel  arra,  hogy a működési  engedély beszerzése,  feladatellátási 
szerződése  megkötése  az  egészségbiztosítási  pénztárral,  a  feladat  átadás-átvétele  időt  vesz 
igénybe, Dr. Szabó Gábor felajánlotta, hogy szükség esetén tovább viszi a feladatot, ha kell 
április 30-áig. Így – a testületek megfelelő döntése esetén – zökkenőmentes és folyamatos lehet 
a lakosság egészségügyi ellátása.      

Mindezek  figyelembe  vételével  kéri  az  együttes  ülést,  hogy  a  lakosság  egészségügyi 
alapellátásának folyamatos,  szakszerű biztosítását  és biztonságának megtartását  tartsák szem 
előtt, és konszenzuson – közös érdekek és érvek mentén – alapuló döntést hozzanak, lehetőleg a 
mai ülésen.

Megkérdezi az együttes ülést, hogy az ülés vezetésének menetére tett indítványt elfogadják-e? 
Van-e valakinek más véleménye, javaslata? 

Vélemény, javaslat nem hangzott el.             

Az együttes  ülés  külön-külön  hozott  –  egyaránt  egyhangú  igen  szavazati  aránnyal  – 
elfogadta az ülés vezetésének menetére tett indítványt. 
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Balku Pál Kölcse polgármestere: 

Megkérdezi,  hogy van-e valakinek kérdése, véleménye,  észrevétele  a kiadott  előterjesztéssel 
kapcsolatban? Megkéri  az együttes  ülést,  hogy itt  fogalmazzák meg azokat a kérdéseket  is, 
amelyeket a jelentkező orvosoknak feltegyenek a meghallgatásuk során. 

Kérdések:

Bandics Zsigmond polgármester (Sonkád):

Bajnay Benő tisztifőorvostól kérdezi, hogy van-e lehetőség olyan orvossal szerződést kötni, aki 
nem rendelkezik háziorvosi szakvizsgával? Ez befolyásolhatja a döntést. 

Böszörményi Sándor képviselő (Fülesd):

Hogyan fog történik a szavazás. A testületek együtt döntenek? Mi van abban az esetben, ha 
nem születik döntés, vagy a települések között nem lesz egyezség? 

Válaszadás:  

Bajnay Benő tisztifőorvos:

Bandics Zsigmond polgármester úr kérdésére a háziorvosi,  házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.  25.)  EüM  rendelet  szabályozása  adja  meg  a  választ.  A 
rendelet  értelmében,  az  az  orvos,  aki  a  külön  jogszabály  szerinti  klinikai  szakképesítések 
valamelyikével  rendelkezik,  az  önkormányzat  által  igazolt  területi  ellátási  érdekből,  az 
önkormányzattal  megkötött  feladatellátási  szerződés  megkötését  követően  -  a  házi 
gyermekorvosi  tevékenység  kivételével  -  háziorvostan  szakorvosi  szakképesítés  nélkül  is 
elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat. Ebben az esetben a háziorvosi 
tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi 
tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi tevékenység megkezdése 
előtt  az  orvos  az  orvostudományi  egyetemeken  történő  külön  jogszabály  szerinti  egyéni 
képzésre az Országos Alapellátási Intézettel (a továbbiakban: OALI) szerződést köt.

Tehát,  az ismertetett  jogszabályban meghatározott  feltételek teljesülése esetén van lehetőség 
olyan  orvossal  is  szerződést  kötni,  aki  nem  rendelkezik  háziorvosi  szakvizsgával.  Ezzel 
kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a legtöbb esetben háziorvosi szakvizsga nélkül 
kerülnek  körzetekben  orvosok,  akik  később  leteszik  a  szükséges  vizsgát.  Az  egyetemen 
általános orvostanból is vizsgáznak az orvosok, így a szakmai ellátás  lényegében biztosított 
lehet.   

Abban  az  esetben,  ha  nincs  egységes  döntés,  sérül  a  vagyoni  értékű  praxisjog.  Ebből 
következően a praxisjog jogosultja  és  az átvevő között  alku – egyezség – kérdése az üzlet 
létrejötte.  

Amennyiben  az  önkormányzatok  nem  tudnak  megállapodni  az  orvos  személyében,  a 
feladatellátásról  nekik  kell  gondoskodni.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  önkormányzatnak  kell 
biztosítani a feltételeket, meg kell kérni a működési engedélyt, finanszírozási szerződést kell 
kötni  az  egészségbiztosítási  pénztárral,  és  szerződést  kell  kötni  helyettesítő  orvossal.  Ezzel 
egyidejűleg az alkalmazottakat át kell venni.  

A jelenlegi helyzetben a területi ellátási körhöz három település tartozik. Ebből ki lehet lépni, 
de ebben döntést kell hozni az adott testületnek. Fontos tudni, hogy egy körzeten belül 1200 alá 
nem csökkenhet a kártyaszám, mert akkor nem köt szerződést az egészségbiztosítási pénztár. 
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Nem beszélve arról,  hogy a vagyoni  értékű jog jelentősen sérülne.  Dr.  Szabó Gábor három 
településre  vonatkozóan  rendelkezik  a  praxisjoggal.  A  vagyoni  értékű  jog  sérülése  esetén 
bírósághoz is fordulhat kártérítésért. 

Amennyiben legalább két település együtt marad és 1200 feletti kártyaszámmal rendelkeznek, a 
szerződés megköthető.  A kiváló településnek – a kiválási  döntés mellett  – meg kell  jelölni, 
hogy  melyik  körhöz  kívánnak  csatlakozni.  A  megjelölt  körhöz  tartozó  települési 
önkormányzatok képviselő-testületeinek befogadó döntése is szükséges. Mindezek jelentősen 
meghosszabbíthatják  és  bonyolíthatják  az  eljárást.  Ezért  lenne  célszerű  és  praktikus  a 
konszenzuson alapuló döntés. 

Szabó István jegyző (Kölcse): A szavazással kapcsolatos kérdésre ismerteti, hogy az együttes 
ülés  az  álláspontok  egyeztetését,  érvek  ellenérvek  ütköztetését,  optimális  esetben  a 
konszenzuson  alapuló  döntés  meghozatalát  szolgálják.  A  döntést  a  képviselő-testületeknek 
külön-külön  kell  meghozni  a  szavazásra  vonatkozó  szabályok  szerint.  Jelen  esetben  a 
képviselő-testületek külön-külön hozzák meg a döntésüket.    

Az  együttes  ülés  külön-külön  hozott  –  egyaránt  egyhangú  igen  szavazati  aránnyal  – 
elfogadta a kérdésekre adott válaszokat.

Hozzászólások:

Karmacsi Lászlóné képviselő (Kölcse):

Indítványozza  az  orvosok  megnyilatkoztatását  arról,  hogy  személyes  közreműködéssel 
kívánják-e ellátni a feladatot, valamint arról, hogy ide kívánnak-e költözni. Ideköltözés esetén, 
ismerik-e az ingatlan – lakás és rendelő – állapotát. 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy erősen használt állapotban van az ingatlan, felújításra szorul. 
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében nagyobb összegű ráfordítást nem tud biztosítani, 
ezért arról is célszerű lenne az orvosokat nyilatkoztatni, hogy hajlandók-e saját költségükön a 
szükséges felújításra.

Márton László polgármester (Fülesd): 

Az  a  cél,  hogy  ezen  az  ülésen  jó  döntés  szülessen.  Ezért  választották  meg  a  lakosok  a 
képviselőket.  Ma  feltétlenül  döntésnek  kell  születni.  Indítványozza,  hogy  szükség  esetén 
kérjenek információt Dr. Szabó Gábor doktor úrtól, hogy kinek kívánja elsődlegesen átadni a 
praxisjogot. 

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Indítvány  hangzott  el  arra  vonatkozóan,  hogy  milyen  kérdéseket  tegyenek  fel  a  megjelent 
orvosoknak.  Karmacsi  Lászlóné  által  megfogalmazott  kérdéseket  külön-külön  szavazásra 
bocsátja.

Az  együttes  ülés  külön-külön  hozott  –  egyaránt  egyhangú  igen  szavazati  aránnyal  – 
elfogadta az orvosok részére megfogalmazott kérdéseket.

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Tekintettel  arra,  hogy  Dr.  Szabó  Lajos  doktor  úr  betegsége  miatt  nem  tudott  megjelenni, 
megkérdezi  Bandics  Zsigmond  polgármester  urat,  hogy  van-e  most  lehetőség  doktor  urat 
telefonon megkeresni, illetve nyilatkoztatni?    
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Bandics Zsigmond polgármester (Sonkád) telefonhívására Dr. Szabó Lajos a jelenlévők előtt 
telefonon a következő nyilatkozatot adta: 

Személye mellett történő döntés esetén Kölcse településre kíván költözni, és személyesen látná 
el  a feladatokat,  ezzel  egyidejűleg  más településen  meglévő praxisjogáról  lemond.  Ismeri  a 
szolgálati lakás és rendelő állapotát, saját költségén vállalja felújítását.

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Bejelenti,  hogy az együttes ülés a jelentkező és jelenlévő orvosok, előbb Dr. Szántó István, 
majd Dr. Máté Valéria meghallgatásával folytatódik.

Dr. Szántó István orvos:

Köszönti az együttes ülést, majd következők szerint ismerteti szakmai munkáját, elképzeléseit:

25 éve került fehérgyarmatra szülész-nőgyógyász orvosként a helyi kórházba. Majd Tiszabecsre 
költözött, ahol körzeti orvosi feladatokat látott el nyolc településre kiterjedően. A megszerzett 
gyakorlatot követően háziorvosi szakvizsgát tett. Közben Tiszabecs településen polgármesterré 
választották és a praktizálás mellett vezette a települést. Később fehérgyarmatra került, ahol az 
ÁNTSZ tisztifőorvosi feladatait látta el 1996-ig. Ezt követően vállalkozó háziorvos lett. Közben 
több szakvizsgát is tett, így: általános orvostan, sportorvostan, természetgyógyász.
A prevenciós ellátás híve, folyamatos szűréssel, tanácsadással. Ebben a fejlett módszereket is 
alkalmazza, ezért is vizsgázott természetgyógyászatból. 
Oktató háziorvos is, amely igényli a folyamatos képzést, önképzést, az új szakmai ismeretek 
megszerzését, módszerek alkalmazását. 

Jelenlegi  pályázatát  lendítette,  hogy  többen  is  megkeresték  a  településről,  ugyanakkor 
kihívásnak is tartja az ellátandó létszám miatt. 

Életvitelszerűen nem tud ide letelepedni. Fehérgyarmaton van lakása, a családja is ott él, de a 
feladatot  teljes  mértékben  ellátná,  a  rendelési  idő  mellett  a  készenlétet  is  tudja  biztosítani. 
Fehérgyarmat  Kölcse távolsága időben kb. tíz perc. Szükség esetén ennyi  időn belül itt  tud 
lenni.  Helyettesítő  háziorvosa Dr. Jakab Károly lenne,  aki jelenleg is  helyettesíti  Dr. Szabó 
Gábor doktor urat. 
Az esti órákban fehérgyarmaton magánrendelést folytat, amennyiben szükséges, a betegek ott is 
megtalálhatják.  Hétköznap  16  órától  és  hétvégén  magas  szintű  ügyeleti  szolgálat  működik 
Kölcse településen. Mindezekkel együtt biztosítható a lakosság korrekt és szakszerű ellátása.
Panyola  településen  a  praxisjogot  megszünteti,  amennyiben  személye  mellett  döntenek  a 
testületek.  

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Megköszöni doktor úr tájékoztatását.  A jelenlévők részben választ kaptak a megfogalmazott 
kérdésekre, ami a személyes közreműködést és a letelepedést illeti.

Megkérdezi  doktor  urat,  ismeri-e  a  rendelő  állapotát?  Vállalná-e  annak  alkalmas  állapotba 
hozását, felújítását?

Dr. Szántó István orvos:

Nem volt alkalma megtekinteni az ingatlant. Tekintettel arra, hogy nem kívánna ideköltözni, a 
lakás felújítása nem szükséges. A rendelő felújítását, a feladatok ellátására történő állapotba 
hozását – az ÁNTSZ és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően – saját költségén vállalja. 
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Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Megköszöni doktor úr válaszát. Tájékoztatja, hogy a jelenlévő másik orvos meghallgatásával 
folytatják az ülést. Amennyiben meg kívánja várni a döntést, erre van lehetősége, amennyiben 
nem, telefonon tájékoztatják arról.

Dr. Szántó István orvos:

Feladatai elszólítják, ezért nem kívánja megvárni a döntést. További jó tanácskozást kíván.

Az együttes ülés Dr. Máté Valéria orvos meghallgatásával folytatódik.  
  
Dr. Máté Valéria orvos:

Köszönti az együttes ülést, majd következők szerint ismerteti szakmai munkáját, elképzeléseit:

Kölcsei  származású,  régen  elkerült  a  településről.  Jelenleg  Debrecenben  él  és  dolgozik 
családjával. Általános orvostant tanult, pszichiátriai és addiktológiai szakvizsgával rendelkezik. 
Már  az  egyetemi  tanulmányai  ideje  alatt  foglalkozott  a  betegségek  lelki  hátterével.  Ebből 
adódóan, tanulmányait követően a Debreceni Egyetem Drogambulanciájára került. Itt vezették 
be ezt a szakmát. Közben Németországban tapasztalatcserén és tanulmányúton is részt vett. 
Munkája mellett jelenleg is vezeti a városi drogellenőrző fórumot. 
Feladata  ellátásával  összefüggésben  pályázatírással  is  foglalkozik.  Forrásokat  szereznek  a 
megelőzéshez, a szervezett programokhoz.
Nagy hangsúlyt helyeznek a megelőzésre. 2004-ben váltás következett be, elsősorban családi 
okok miatt. Magánpraxist alapított Debrecenben. 

Szeretne visszatérni szülőföldjére, amire megkeresést  is kapott a napokban. Tekintettel  arra, 
hogy háziorvosi szakvizsgával nem rendelkezik, vállalja a jogszabályban előírt vizsga letételét, 
követelmények teljesítését. 
Tapasztalata, hogy a mai korban nehézkes az orvos-beteg kapcsolat, a kommunikáció, a beteg 
felvilágosítása.  Gyerekek  esetében  nélkülözhetetlen  az  orvos-szülő  folyamatos  kapcsolata, 
elsősorban  a  helyes  életvezetésben.  Ebben  szerzett  szakmai  ismereteit,  tapasztalatait  is 
kamatoztatni tudná, különösen az itt lévő iskolában. 

Településre  kívánnak  költözni  családjával,  itt  kívánnak  élni,  és  aktív  tagjai  lenni  a  helyi 
közösségnek.         

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Megköszöni  doktornő  tájékoztatását,  elképzeléseinek  ismertetését.  A  jelenlévők  ebben  az 
esetben  is  választ  kaptak  a  megfogalmazott  kérdések  egy  részére,  ami  a  személyes 
közreműködést és a letelepedést illeti.

Megkérdezi doktornőt, ismeri-e az ingatlan (szolgálati lakás és rendelő) állapotát? Vállalná-e 
annak  alkalmas  állapotba  hozását,  felújítását?  Tudná-e-  vállalni  azok  alkalmas  állapotba 
hozását, felújítását? 

Dr. Máté Valéria orvos:

Nem ismeri az ingatlan állapotát, ezért erre a kérdésre nem tud válaszolni. Tudomása szerint a 
rendelőben  jelenleg  is  praktizálnak,  működik.  Ennek  szükséges  felújítását  természetesen 
vállalja. 
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Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Megköszöni doktornő válaszát. Tájékoztatja, hogy az együttes ülés az orvosok meghallgatását 
követően  a  vitával  folytatja  munkáját.  Amennyiben  meg  kívánja  várni  a  döntést,  erre  van 
lehetősége, amennyiben nem, telefonon tájékoztatják arról.
 
Dr. Máté Valéria orvos:

Itteni  ismerősei  meglátogatását  tervezte.  Nem  kívánja  megvárni  a  döntést,  ha  személyére 
szükség van telefonon elérhető és visszajön. 

Az orvosok meghallgatását követően az együttes ülés a vitával folytatja munkáját.

Vita:  

Bandics Zsigmond polgármester (Sonkád):

A sonkádi képviselők úgy jöttek az együttes ülésre, hogy megvan a saját elképzelésük. Nem 
titok, egyértelműen Dr. Szabó Lajos doktor urat támogatják. Amennyiben nem tudnak ebben a 
kérdésben egységes és Sonkád számára kedvező döntést hozni, Sonkád kiválik a körzetből, és 
kérni  fogja  a  tiszakóródi  körzethez  történő  csatlakozását.  Ezt  a  lépést  Sonkád  képviselő-
testülete évek óta fontolgatja, de Szabó Gábor doktor úrra tekintettel nem lépte meg. 

Bajnay Benő tisztifőorvos:

Amennyiben polgármester úr által vázolt helyzet következik be, döntés szükséges a kiválásról, 
a  másik  körzethez  tartozó  önkormányzatok  fogadó  nyilatkozatáról,  továbbá  egyeztetés 
szükséges a finanszírozóval, a működési engedélyt kiadó ÁNTSZ-szel. 
A körzetváltozási szándékról tájékoztatni kell Dr. Szabó Gábor doktor urat, mint a praxisjog 
jogosultját is. 
Amennyiben a másik két település részéről egységes döntés születik, a kiválasztott doktort is 
nyilatkoztatni  szükséges  arról,  hogy  a  megváltozott  feltételek  mellet  is  hajlandó  átvenni  a 
praxisjogot. 

Böszörményi Sándor képviselő (Fülesd):

Fülesd  képviselő-testületének  is  van  kialakított  álláspontja.  Dr.  Szántó  István  doktor  urat 
kívánják támogatni. A jelenlegi helyzetben Kölcse település pedig – véleménye szerint – Dr. 
Máté Valéria mellett fogja letenni a voksot. Ebből következően nem születhet egységes döntés. 
Indítványozza  –  egyetértve  Márton László  polgármester  korábban elhangzott  javaslatával  -, 
hogy  amennyiben  lehetőség  van  rá,  hívják  fel  Dr.  Szabó  Gábor  urat,  és  a  telefon 
kihangosításával kérjenek tőle véleményt.    

Amennyiben doktor úrnak van álláspontja a személyre vonatkozóan, és arra, hogy elsődlegesen 
kinek kívánja értékesíteni a praxisjogot, továbbá ezt hajlandó nyíltan felvállalni, mondja el.

Fülesd  képviselő-testület  tagjai  az  ülést  megelőzően  úgy  nyilatkoztak,  hogy  a  döntésüknél 
figyelembe veszik Dr. Szabó Gábor doktor úr véleményét.

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Megkérdezi az együttes ülést, hogy elfogadják-e Böszörményi Sándor képviselő indítványát Dr. 
Szabó  Gábor  doktor  úr  mostani  felhívására,  és  –  nyilatkozati  szándéka  esetén  –  a  telefon 
kihangosítására a jelenlévők előtt.
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Az  együttes  ülés  külön-külön  hozott  –  egyaránt  egyhangú  igen  szavazati  aránnyal  – 
elfogadta az indítványt. 

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Felkéri  Szabó István jegyző urat Dr. Szabó Gábor doktor úr telefonon történő felhívására a 
jelenlévők előtt. 

Szabó István jegyző (Kölcse) az együttes ülésen jelenlévők előtt telefonon felhívja Dr. Szabó 
Gábor doktor urat, akivel ismerteti a kialakult helyzetet, és az együttes ülés által megszavazott 
kérést.

Dr. Szabó Gábor a kihangosított  telefonon a következő  nyilatkozatot  teszi  az együttes 
ülésen jelenlévők előtt:

„Egyértelműen Dr. Máté Valériát támogatom.”

Böszörményi Sándor képviselő (Fülesd):

Megköszöni az információt, álláspontja szerint eldőlt a kérdés. 

Balku Pál polgármester (Kölcse): 

Mivel  más  vélemény,  indítvány  nem hangzott  el,  a  vitát  lezárja.  A korábban  ismertetettek 
szerint a képviselő-testületek külön-külön hozzák meg döntésüket. 

Dr.  Szabó  Gábor  háziorvossal  érvényben  lévő  szerződés  közös  megegyezéssel  történő 
felbontásában nem volt eltérő álláspont. Úgy gondolja doktor úrnak a szerződés felbontására 
irányuló kérése támogatható, szavazásra bocsátható. 
Indítványozza, hogy ebben a kérdésben az együttes ülés döntsön, a képviselő-testületek külön-
külön történő szavazásával.

Az indítványt a következő szövegezéssel bocsátja szavazásra: 

A képviselő-testület  az  önkormányzat  és  a  HABINA VITAE Egészségügyi,  Kereskedelmi  és  
Szolgáltató Kft.  (székhelye: 4965 Kölcse,  Arany J. u. 14., Cg.: 15-09-064083, képviseli:  dr.  
Szabó Gábor ügyvezető igazgató, szolgáltató egyedi azonosítója: 17775, működési engedély  
száma:  7012004)  között  háziorvosi  feladatok  területei  ellátási  kötelezettséggel  történő  
ellátására létrejött és hatályban lévő vállalkozói szerződést közös megegyezéssel felbontja az új  
vállalkozói szerződés hatályba lépésének napjával, legfeljebb 2011. április 30. napjával.

A fentebb megfogalmazott  – háziorvosi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő 
felbontására irányuló – indítványt

- Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hat egyhangú igen szavazattal,
- Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt egyhangú igen szavazattal,
- Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt egyhangú igen szavazattal

elfogadta.   

Balku Pál polgármester (Kölcse): 
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Megállapítja, hogy a szerződés felbontására irányuló indítványt az együttes ülés – a képviselő-
testületek külön-külön hozott egyaránt egyhangú szavazataival – elfogadta. 

Abban, hogy az önkormányzatok kivel kössenek vállalkozói szerződést, szintén dönteni kell. 
Négy orvos jelentkezett. Ebből kettőt meghallgatott az együttes ülés, egy orvos írásban elküldte 
elképzeléseit és nyilatkozatát, amelyet telefonon kiegészített. Az együttes ülés megismerte Dr. 
Szabó Gábor jelenlegi háziorvos véleményét. 
Dr. Bajnay Benő tisztifőorvos úr jogi és szakmai tájékoztatót adott a döntéshez.

Felelősségteljes  döntést  kér  a  képviselő-testületektől  annak  érdekében,  hogy  a  lakosság 
egészségügyi ellátása folyamatos és zökkenőmentes lehessen. 
      
Megkérdezi a jelenlévőket, kívánnak-e indítványt tenni a szavazás módjára, menetére.  

Bandics Zsigmond polgármester (Sonkád):

Bejelenti, hogy Sonkád képviselő-testülete nyílt szavazással kíván dönteni a jelenlévők előtt. 

Márton László polgármester (Fülesd): 

Bejelenti, hogy Fülesd képviselő-testülete is nyílt szavazással kíván dönteni a jelenlévők előtt.

Karmacsi Lászlóné képviselő (Kölcse):

Indítványozza, hogy Kölcse képviselő-testülete titkos szavazással hozza meg döntését az orvos 
kiválasztásában.   

Balku Pál polgármester (Kölcse):

A titkos szavazásra irányuló indítványban a képviselő-testületnek külön döntése szükséges. Aki 
egyetért a titkos szavazással, kézfelemeléssel szavazzon!

Kölcse  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  titkos  szavazásra  irányuló  indítványt  hat 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.  

Balku Pál polgármester (Kölcse):

Kölcse  képviselő-testülete  titkos  szavazás  mellett  döntött.  Indítványozza  Kölcse  képviselő-
testületének szavazatszámláló bizottság megválasztását. Elnökének Harbula István képviselőt, 
tagjainak Karmacsi Lászlóné és Major Attila képviselőket javasolja.

Kölcse Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságra, annak elnökére 
és tagjaira tett javaslatot hat egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Balku Pál polgármester (Kölcse):

Felkéri  jegyző  urat  a  szavazólapok  elkészítésére,  a  bizottságot  a  szavazás  technika 
előkészítésére. Ennek idejére technikai szünetet rendel el. 

Technikai szünetet követően: 

Harbula István a szavazatszámláló bizottság elnöke (Kölcse):

Bemutatja a szavazólapokat. Kéri annak elfogadását.
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Kölcse  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  titkos  szavazáshoz  elkészített  szavazólapot 
megismerte,  annak  tartalmát  és  formáját  hat  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta. 
(Szavazólap-minta a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Harbula István a szavazatszámláló bizottság elnöke (Kölcse):
 
Ismerteti a szavazás módját. Szavazófülkeként a polgármester hivatali helyiségét lehet igénybe 
venni.  Az  urna  a  képviselő-testület  üléstermében  kerül  elhelyezésre.  A  szavazólapokat  a 
bizottság előtt lehet az urnába helyezni. 

Érvényesen egy személyre lehet szavazni úgy, hogy a neve utáni körbe két egymást metsző 
vonalat  (ikszet  vagy  keresztet)  helyeznek  el.  Érvénytelen  a  szavazat,  ha  nem  a  hivatalos 
szavazólapon adták le (nincs lebélyegezve),  azt  nem tollal  töltötték ki,  továbbá ha egyetlen 
személyt sem jelöltek meg, vagy egynél több személyt jelöltek meg, valamint nem a név utáni 
körbe helyezték el a két egymást metsző vonalat. 

Balku Pál polgármester (Kölcse):

A szavazás idejére technikai szünetet rendel el.

Kölcse képviselő-testületének titkos szavazása.

Szavazást követően:

Harbula István a szavazatszámláló bizottság elnöke (Kölcse):

Ismerteti a titkos szavazás eredményét. (A szavazás eredményét rögzítő jegyzőkönyv a testületi 
ülés jegyzőkönyvéhez csatolva) 

Balku Pál polgármester (Kölcse):

Megállapítja és bejelenti  az együttes ülésnek, hogy a titkos szavazás eredményeként Kölcse 
képviselő-testülete  többségi  szavazattal  úgy döntött,  hogy Dr.  Máté  Valéria  orvossal  kíván 
vállalkozó szerződést kötni a háziorvosi feladatok ellátására. 

Ezt  követően  felkéri  a  polgármestereket,  előbb  Bandics  Zsigmond  Sonkád  község 
polgármesterét, hogy vezesse le a szavazást Sonkád képviselő-testületénél, majd Márton László 
Fülesd polgármestere Fülesd község képviselő-testületénél. 

A képviselő-testületek szavazásait követően:

Bandics Zsigmond Sonkád község polgármestere:
 
Megállapítja  és  bejelenti  az  együttes  ülésnek,  hogy  a  szavazás  eredményeként  Sonkád 
képviselő-testülete egyhangú szavazati  aránnyal  úgy döntött,  hogy Dr. Szabó Lajos orvossal 
kíván vállalkozó szerződést kötni a háziorvosi feladatok ellátására.
Tekintettel arra, hogy a szavazást megelőzően Kölcse képviselő-testülete az orvos személyében 
eltérő  döntést  hozott,  Sonkád  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  körzetből  kiválik  és 
kezdeményezi Sonkád település befogadását a tiszakóródi székhellyel működő körzethez.

Márton László Fülesd község polgármestere:     
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Megállapítja és bejelenti az együttes ülésnek, hogy a szavazás eredményeként Fülesd képviselő-
testülete  egyhangú  szavazati  aránnyal  úgy  döntött,  hogy  Dr.  Máté  Valéria  orvossal  kíván 
vállalkozó szerződést kötni a háziorvosi feladatok ellátására.

Balku Pál polgármester (Kölcse):

Megköszöni  a  képviselő-testületek  döntését.  Bejelenti,  hogy  Kölcse  és  Fülesd  képviselő-
testületeinek  külön  döntéssel  tudomásul  kell  venni  Sonkád  település  kiválását  az  orvosi 
körzetből. 
Ezt külön-külön szavazásra bocsátja a két képviselő-testület részére.

Sonkád  Község  Képviselő-testületének  döntését  arra  vonatkozóan,  hogy  az  orvosi 
körzetből Sonkád település kiválik, és más körzethez csatlakozik

- Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hat egyhangú igen szavazattal,
- Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt egyhangú igen szavazattal

tudomásul vette.  

Balku Pál polgármester (Kölcse):

Megállapítja, hogy Kölcse és Fülesd önkormányzatok képviselő-testületei Sonkád településnek 
az orvosi  körzetből  történő kiválását,  illetve  más körzethez  történő csatlakozását  tudomásul 
vette. 

A  napirendi  ponttal  kapcsolatos,  és  jelen  jegyzőkönyvben  rögzített  képviselő-testületi 
döntéseket  tartalmazó határozatok  teljes  szövege a  jegyzőkönyvekben külön-külön kerülnek 
beépítésre.  

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete e jegyzőkönyvben rögzített szavazások  
eredményeként a következő határozatot hozta:

            
FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2011. (02. 08.) FKKT. számú határozata

HÁZIORVOSI  FELADATOK TERÜLETI  ELLÁTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGGEL TÖRTÉN  BIZTOSÍTÁSAŐ  

VÁLLALKOZÁSI  SZERZ DÉSSEL.Ő

Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Fülesd Nagyközség Önkormányzat és a HABINA VITAE Egészségügyi, Kereskedelmi 

és  Szolgáltató  Kft.  (székhelye:  4965  Kölcse,  Arany  J.  u.  14.,  Cg.:  15-09-064083, 
képviseli:  dr. Szabó Gábor ügyvezető igazgató,  szolgáltató egyedi  azonosítója: 17775, 
működési  engedély  száma:  7012004;  a  továbbiakban:  Vállalkozó)  között  háziorvosi 
feladatok területei ellátási kötelezettséggel történő ellátására létrejött és  hatályban 
lévő vállalkozói szerződést közös megegyezéssel felbontja az új vállalkozói szerződés 
hatályba lépésének napjával, legfeljebb 2011. április 30. napjával.

2. A  háziorvosi  feladatok  területi  ellátási  kötelezettséggel  történő  ellátására  Dr.  Máté 
Valéria (születési név: Máté Valéria, született: Fehérgyarmat, 1968. 04. 25., anyja neve: 
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Császár Mária, lakcím: 4026 Debrecen, Csemete u. 7. földszint 3.)  szakorvossal köt 
szerződést területi ellátási érdekből, az előterjesztésben rögzített feltételekkel.

Felhatalmazza a  Polgármestert  a  szerződés  megkötésére,  illetve  a  szerződés 
megkötéséhez  és  a  működési  engedély  beszerzéséhez  szükséges  eljárásban  való 
közreműködésre,  az  ehhez  szükséges  nyilatkozatok  megtételére,  dokumentumok 
aláírására.  

3. Tudomásul  veszi Sonkád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  döntését, 
miszerint  Sonkád  község  a  meglévő  háziorvosi  körzetből  kiválik,  és  más  körzethez 
csatlakozik.

Határidő: új szerződéssel történő feladatellátás biztosítására: 2011. május 1.
Felelős: Polgármester

Fülesd, 2011. február 8.

Márton László Dr. Birta Zsuzsanna 
Polgármester Körjegyző

P.H.

Balku Pál polgármester (Kölcse):

Megköszöni az együttes ülés munkáját. Felkéri polgármester társait és a jegyzőket, hogy soron 
kívül  gondoskodjanak  az  együttes  ülés  jegyzőkönyvének  elkészítéséről,  a  határozatok 
elkészítéséről,  és azok kivonatainak egymás részére rendelkezésre bocsátásáról.  Működjenek 
együtt a feladatellátás folyamatos és zökkenőmentes biztosításában. 

Az együttes ülést bezárja.  

k.m.f.

Márton László Dr. Birta Zsuzsanna 
Polgármester Körjegyző

P.H.
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