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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 

Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Újrónafő Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. szeptember 15-én 18.00 órai 

kezdettel megtartott együttes rendkívüli üléséről 

 

Az ülés helye:  Mosonszolnoki Közös Önkormányzati Hivatal (Mosonszolnok, Fő u. 44.)  

                        tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Napirend előtt: 

 

Török Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Újrónafő község 

Polgármesterét Kertész Attila urat, dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezetőt (dr. Péntek Tímea 

jegyző megbízásából) és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Először felhatalmazást kér a 

jelenlévő Képviselő-testületektől az együttes ülés levezetésére. Megkérdezi a jelenlévőket, 

hogy egyetértenek-e a javaslattal.  

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy hatalmazzák fel az együttes ülés levezető 

elnökének. 

 

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2016.(IX.15.) Kt. határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Török Sándor polgármester urat az 

együttes ülés levezető elnökének.  

Felelős:  Kertész Attila polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

250/2016.(IX.15.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Török Sándor polgármester urat az együttes 

ülés levezető elnökének.  

Felelős:  Török Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Török Sándor polgármester úr megállapítja a határozatképességet, Mosonszolnok Község 

Önkormányzatának megválasztott 6 fő képviselője közül 4 fő és Újrónafő Község 

Önkormányzatának megválasztott 4 fő képviselője közül 3 fő jelen van. Takács Ferenc 

képviselő úr, Tóth Ferenc képviselő úr, Gősi Gyula képviselő úr és Lencsés Tamás Újrónafő 

alpolgármestere jelezte távolmaradását. Bejelenti, hogy az együttes ülésről hangfelvétel és 

jegyzőkönyv is készül. A jegyzőkönyv hitelesítését két fő látja el.  Javasolja Pribránszki 

György alpolgármester úr felkérését. 

 

Újrónafő Község Önkormányzata részéről Kertész Attila polgármester úr javasolja 

Somosfalvi Szilárd képviselő úr felkérését. 

 

A jelenlévők egyetértenek a javasolt személyekkel. 

 

Török Sándor polgármester úr a jegyzőkönyv hitelesítésére Mosonszolnok Község 

Önkormányzat részéről Pribránszki György alpolgármester urat és Újrónafő Község 

Önkormányzat részéről Somosfalvi Szilárd képviselő urat kéri fel. Ismerteti a napirendi 

pontot. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.)  Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes háziorvosi körzet feladatellátását  

biztosító pályázati kiírás 

     Előterjesztő: Török Sándor polgármester 

           Kertész Attila polgármester 

 

Török Sándor polgármester úr megkérdezi, hogy kíván-e valaki további napirendi pontot 

előterjeszteni. 

 

Módosítási javaslat nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy az alábbiak szerint fogadják el a napirendi 

pontot: 1.) Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes háziorvosi körzet feladatellátását 

biztosító pályázati kiírás 

 

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2016.(IX.15.) Kt. határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

1.)Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes 

háziorvosi körzet feladatellátását biztosító pályázati 

kiírás 

         Felelős:   Török Sándor polgármester 

    Határidő: azonnal 
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Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

251/2016.(IX.15.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

1.)Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes háziorvosi 

körzet feladatellátását biztosító pályázati kiírás 

         Felelős:   Török Sándor polgármester 

    Határidő: azonnal 

 

 

Török Sándor polgármester bevezetőjében elmondja, hogy a körzet háziorvosi feladatait 

korábban a HAMULAMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft. látta el dr. Retek Edit praxisjog-

tulajdonos háziorvos személyes közreműködésével. Az ellátási szerződés 2015. október 31-

vel megszüntetésre került. A két Képviselő-testület 2015. november 01-i hatállyal szerződést 

kötött a Dr. Mihályi Zsuzsanna Orvosi Bt-vel. A praxisjog elidegenítésére - a kormány-

rendelet értelmében – a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően 6 hónap alatt van 

lehetősége a praxisjog jogosultjának. 2016. április 30-ig volt lehetősége Dr. Retek Edit 

háziorvosnak az értékesítésre, de erre nem került sor. Így a praxisjog visszavonásra került, 

melyről a 2016. 08. 23-án jogerőssé vált határozatot szeptember 7-én kapták kézhez. Az 

Önkormányzatoknak jogszabályi kötelezettsége a háziorvosi alapellátás zavartalan és 

folyamatos biztosítása, ezért meg kell hirdetni a praxist. Ismerteti Gálné dr. Takács Eszter 

jegyző által készített előterjesztést (1. sz. melléklet) és javasolja, hogy a határozati javaslatot 

közösen beszéljék meg.  Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményeiket. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal.  

 

Török Sándor polgármester úr pontról pontra ismerteti a pályázati kiírás szövegét. Közben az 

alábbi hozzászólások, javaslatok hangzanak el: 

 

H o z z á s z ó l á s o k :  

 

Kertész Attila polgármester úr elmondja, hogy Újrónafőn is térítésmentesen biztosítják a 

rendelőt a háziorvos részére és lehetőségeik szerint támogatják a felmerülő kéréseket. 

 

Somosfalvi Szilárd képviselő úr véleménye szerint pontosítani kell, hogy a támogatás milyen 

hozzájárulást biztosít.  

 

Vedrődi Zoltán képviselő úr véleménye szerint az orvos asszisztensről sem szabad 

megfeledkezni, valószínűleg az új orvos asszisztenst is hoz magával. 

 

Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy amennyiben az új háziorvos nem hoz új 

asszisztenst, akkor a jelenlegi asszisztens továbbra is vállalja a feladatainak ellátását.  

 

Gellén Imre képviselő úr javasolja, hogy a működési nyilvántartási igazolványhoz írják oda a 

lehetőség szerint megjelölést.  
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Török Sándor polgármester úr elmondja, hogy a Praxis II-ben van lehetőség arra, hogy 

szakorvos vállaljon háziorvosi feladatokat, amelyhez két éves iskola elvégzése szükséges. 

  

Lachmann János képviselő véleménye szerint a működési nyilvántartási igazolvány meglétét 

az előnyök között lehetne felsorolni. 

 

Török Sándor polgármester úr javasolja, hogy vegyék ki a felhasználó szintű számítógépes 

ismeretet az előnyök megjelölésénél. 

 

Lachmann János képviselő úr véleménye szerint mielőbb kerüljön sor a pályázat kiírására, 

illetve annak elbírálására. 

 

Pribránszki György alpolgármester úr javasolja, hogy a Kisalföld megyei napilapban is 

jelentessék meg a hirdetést. 

 

Kertész Attila polgármester úr egyetért az elhangzott módosításokkal. Megadja a 

telefonszámát, majd hozzáfűzi, hogy a jogi és értelmezési kérdésekben a Jegyzőasszonyhoz, 

illetve a Kirendeltségvezető Asszonyhoz fogja irányítani az érdeklődőket.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Török Sándor polgármester úr az elhangzott vélemények alapján javasolja, hogy a Képviselő-

testületek a Mosonszolnok és Újrónafő községek közigazgatási területét lefedő vegyes 

háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel 

hirdessék meg: Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi feladat-ellátási 

szerződés alapján. Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben. A munkavégzés helye: 

Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes háziorvosi körzete. A munkakörbe tartozó 

lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi 

feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, vagy gazdasági társaság tagjaként, vagy az 

Önkormányzatokkal köz-, vagy egyéb alkalmazotti jogviszonyban, a háziorvosi ügyeleti 

rendszerben való részvétel. Juttatások: a háziorvosi feladatokra a MEP-től kapott támogatás, 

az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítják a feladat-

ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt, az Önkormányzat 

az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a 

lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról. 

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM 

rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (V.15.) Korm. 

rendeletben előírt feltételek megléte, valamint a praxisengedélyhez szükséges, 

jogszabályokban előírt feltételek igazolása, büntetlen előélet.  A pályázathoz csatolni kell: a 

jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata, képesítést igazoló 

okiratok másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, működési nyilvántartási 

igazolvány másolata, nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: a 

munkakör legkorábban a szükséges engedélyezési eljárást követően tölthető be. A pályázat 

benyújtásának határideje: 2016. november 21. A pályázat elbírálásának határideje: 

2016. december 02. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen zárt 
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borítékban Mosonszolnok Község Önkormányzata nevére és címére (9245 Mosonszolnok, Fő 

u. 44.), vagy e-mailben: a mosonszolnok@mosonszolnok.hu címre. A pályázati kiírással 

kapcsolatban további információt Török Sándor Mosonszolnok Község Polgármestere nyújt a 

06-96-566-017 vezetékes, vagy a 06-20-340-5138 mobilszámon, Gálné dr. Takács Eszter 

jegyző (Tel: 06-96-566-017, 06-20-476-1597), valamint Kertész Attila Újrónafő Község 

Polgármestere a 06-20/598-8400, dr. Dudás Eszter Kirendeltségvezető a 06-20-319-3661 

mobilszámon. 

A Képviselő-testületek kérjék fel, hogy a jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívást 

tegye közzé és a pályázati eljárást folytassa le. 

 

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza: 

 

91/2016.(IX.15.) Kt. határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Mosonszolnok és Újrónafő községek közigazgatási 

területét lefedő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel 

hirdeti meg: 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi 

feladat-ellátási szerződés alapján 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben 

A munkavégzés helye: Mosonszolnok és Újrónafő községek 

vegyes háziorvosi körzete 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási 

kötelezettséggel vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi 

feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, vagy gazdasági 

társaság tagjaként, vagy az Önkormányzatokkal köz-, vagy 

egyéb alkalmazotti jogviszonyban, a háziorvosi ügyeleti 

rendszerben való részvétel.  

Juttatások: 

- a háziorvosi feladatokra a MEP-től kapott támogatás, 

- az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére 

ingyenesen biztosítják a feladat-ellátáshoz szükséges és a 

feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt, 

- az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az 

adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a 

lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az 

egészségügyi szolgáltató támogatásáról.  

Pályázati feltételek: 

- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003. (V.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek 

megléte, valamint 

mailto:mosonszolnok@mosonszolnok.hu
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91/2016.(IX.15.) Kt. határozat folytatása 

 

- a praxisengedélyhez szükséges, jogszabályokban előírt 

feltételek igazolása, 

- büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

- jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma 

másolata, 

- képesítést igazoló okiratok másolata, 

- szakmai önéletrajz, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány 

másolata, 

- működési nyilvántartási igazolvány másolata, 

- nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 

legkorábban a szükséges engedélyezési eljárást követően 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2016. december 02. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy 

személyesen zárt borítékban Mosonszolnok Község 

Önkormányzata nevére és címére (9245 Mosonszolnok, Fő u. 

44.), vagy e-mailben: a mosonszolnok@mosonszolnok.hu 

címre. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Török 

Sándor Mosonszolnok Község Polgármestere nyújt a 06-96-

566-017 vezetékes, vagy a 06-20-340-5138 mobilszámon,  

Gálné dr. Takács Eszter jegyző (Tel: 06-96-566-017, 06-20-

476-1597), valamint Kertész Attila Újrónafő Község 

Polgármestere a 06-20/598-8400, dr. Dudás Eszter Kirendelt-

ségvezető a 06-20-319-3661 mobilszámon. 

2.) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 

Török Sándor Mosonszolnok Község Polgármesterét, hogy a 

jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívást tegye közzé 

és a pályázati eljárást folytassa le. 

Felelős: Török Sándor Mosonszolnok Község Polgármestere 

Határidő: 2016. december 02. 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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 252/2016.(IX.15.) Kt. határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a Mosonszolnok és Újrónafő községek közigazgatási 

területét lefedő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel 

hirdeti meg: 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi 

feladat-ellátási szerződés alapján 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben 

A munkavégzés helye: Mosonszolnok és Újrónafő községek 

vegyes háziorvosi körzete 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási 

kötelezettséggel vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi 

feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, vagy gazdasági 

társaság tagjaként, vagy az Önkormányzatokkal köz-, vagy 

egyéb alkalmazotti jogviszonyban, a háziorvosi ügyeleti 

rendszerben való részvétel.  

Juttatások: 

- a háziorvosi feladatokra a MEP-től kapott támogatás, 

- az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére 

ingyenesen biztosítják a feladat-ellátáshoz szükséges és a 

feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt, 

- az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az 

adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a 

lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi 

szolgáltató támogatásáról.  

Pályázati feltételek: 

- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003. (V.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek 

megléte, valamint 

- a praxisengedélyhez szükséges, jogszabályokban előírt 

feltételek igazolása, 

- büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 

- jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma 

másolata, 

- képesítést igazoló okiratok másolata, 

- szakmai önéletrajz, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány 

másolata, 

- működési nyilvántartási igazolvány másolata, 
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- nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 

legkorábban a szükséges engedélyezési eljárást követően 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2016. december 02. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy 

személyesen zárt borítékban Mosonszolnok Község 

Önkormányzata nevére és címére (9245 Mosonszolnok, Fő u. 

44.), vagy e-mailben: a mosonszolnok@mosonszolnok.hu 

címre. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Török 

Sándor Mosonszolnok Község Polgármestere nyújt a 06-96-

566-017 vezetékes, vagy a 06-20-340-5138 mobilszámon,  

Gálné dr. Takács Eszter jegyző (Tel: 06-96-566-017, 06-20-

476-1597), valamint Kertész Attila Újrónafő Község 

Polgármestere a 06-20/598-8400, dr. Dudás Eszter Kirendelt-

ségvezető a 06-20-319-3661 mobilszámon. 

2.) Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri Török Sándor Mosonszolnok Község Polgármesterét, 

hogy a jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívást 

tegye közzé és a pályázati eljárást folytassa le. 

Felelős: Török Sándor Mosonszolnok Község Polgármestere 

Határidő: 2016. december 2. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Török Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az 

ülést 18.30 órakor bezárja.  

K.m.f. 

 

 

Török Sándor                         Kertész Attila                                      

polgármester      polgármester     

 

 

 

      Gálné dr. Takács Eszter          Dr. Péntek Tímea 

                     jegyző                    jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

               Pribránszki György           Somosfalvi Szilárd 

       alpolgármester         képviselő 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete és  

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által  

2016. szeptember 15-én 18.00 órai kezdettel  

megtartott rendkívüli együttes üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


