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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata, valamint Bodmér 

Község Önkormányzata, Képviselő-testületeinek 2014. április 23-án megtartott együttes rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Helye: Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

Jelen vannak:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 

    Mészáros Tamás   alpolgármester 

    Bokodi Szabolcs   képviselő 

    Dornyiné Eigner Ágnes   képviselő 

    Setét Vilmos    képviselő 

Távol:     dr. Szeredi Péter    képviselő 

    Jankyné Kővári Csilla    képviselő 

    Csillag Tibor     képviselő 

 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Jelen vannak:   Balogh István   polgármester 

    Bíró Dénesné   alpolgármester 

    Katona László   képviselő 

    Keresztes Krisztián  képviselő 

Távol:     Balogh Róbert   képviselő 

 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

Jelen vannak:    Sztányi István    polgármester 

    Jókai Erika   alpolgármester 

    Sárosi Ferenc   képviselő 

    Németh János   képviselő 

    Metykó József   képviselő 

 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete:  

 

Jelen vannak:    Spergelné Rádl Ibolya  polgármester 

    Baross Boton   alpolgármester 

    Boros Norbert   képviselő 

    Brandl Zsolt   képviselő 

Távol:     Spergel Karolina  képviselő 

 

Meghívott:    Tóth Jánosné   jegyző 

    Dosztály Csaba   jegyző 

    dr. Fillér László   önkormányzati és társulási ir.vez. 

    Magasiné Kudlik Mónika HEB külsős tag 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Város polgármestere: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5 fő az 

ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek 

más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra 

bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mészáros Tamás és Bokodi Szabolcs személyében. 

 

A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül Mészáros 

Tamást és Bokodi Szabolcsot jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, és az alábbi napirendi 

pontot elfogadja:  

 

1./ Orvosi ügyeletet biztosító társulás jogi személyiséggé alakításáról 
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Balogh István Bodmér Község polgármestere: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő 

az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 

más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontot szavazásra 

bocsátja.  

 

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pont tárgyalásával egyetértett. 

 

1./ Orvosi ügyeletet biztosító társulás jogi személyiséggé alakításáról 

 

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 5 fő 

az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 

más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontot szavazásra 

bocsátja.  

 

Vértesboglár Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” 

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

1./ Orvosi ügyeletet biztosító társulás jogi személyiséggé alakításáról 

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő 

az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 

más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontot szavazásra 

bocsátja.  

 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

1./ Orvosi ügyeletet biztosító társulás jogi személyiséggé alakításáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Város polgármestere: 

Köszöntöm Dr. Varga Erikát, és Németh Andreát a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetétől, Dr. Jancsó Zoltán és Kelemen Róbert urakat a bicskei 

ügyeleti szolgáltatótól.  

Az előterjesztés kiküldésre került, melyből kiderül, hogy több lehetőség is áll előttünk. A társulás az 

Mötv. szerint nem maradhat jogi személyiség nélkül, ezt Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvédnő is 

megerősített. A jogi személyiségűvé alakítást a Csákvári Önkormányzati Társuláson belül végeznénk 

el.  

 

Ismerteti az előterjesztést. 

 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Bodmér már régebben eldöntötte, hogy nem kívánja jogi személyiséggé alakítani az ügyeleti társulást. 

Idáig is nagy terhet rótt az önkormányzatra az OEP finanszírozás feletti rész kiegészítése. Ez 830.000 

forint pluszt jelent, amit nem tudunk vállalni. Évek óta foglalkoznak az ügyelet problémájával a 

testületek, ezt helyre kell tenni. Bodmérnak ez ügyben egységes álláspontja van.  

 

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:  

2008 óta cipeljük ezt az orvosi ügyeleti formulát a hátunkon, ez nagyon régre visszanyúló probléma. 

Már az elején is láttuk, hogy ezt a díjazást nem fogjuk tudni kifizetni, ez a körzet túl kicsi. Akkor a 

testület nevében úgy nyilatkoztam, hogy jelen pillanatban – mivel nincs más lehetőség – 

megszavazom. Sok próbálkozás volt arra, hogy ezt a rendszert megszüntessük, és egy 

költséghatékonyabba lépjünk. Vértesboglár Képviselő-testülete semmi módon nem kívánja jogi 

személyiségűvé alakítani a társulást. Nekünk eddig is gond volt a kifizetés, problémák voltak az 

ügyelet ellátásával, nem lehetett rávenni az orvosokat a központban történő tartózkodásra.  
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Más vetülete is volt a dolognak, de csak az anyagiakat tekintve mi sem kívánjuk az ügyeleti társulást, 

hanem egy hosszútávon kifizetődő megoldást szeretnénk találni.  

Az érzelmi oldal az, hogy az emberek mit fognak szólni? Hozzá fognak szokni, hogy az ügyeletes nem 

fog kiszaladni mindenért, hanem más rendszer lesz. El van kényeztetve a lakosság, mindenki éjjel 

nappal rendelkezésre állt, ez ezután nem így fog működni, de ha a néhány tíz településnek megfelel a 

bicskei ügyelet, akkor nekünk is. A cél, hogy egy számunka közeli és megfizethető ügyeleti ellátást 

találjunk.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt polgármestere: 

Nem árulok el titkot azzal, hogy a legdrágább ügyeletet tartja fent a társulás országosan. Mi sem 

szeretnénk jogi személyiségűvé alakítani a tárulást, javasoljuk, hogy közösen próbáljunk meg 

egységesen másik ügyelethez tartozni. Gánt kakukktojás a bányatelepi intézmény miatt, de fogunk 

kezdeményezést tenni Székesfehérvár irányába is. Nem az orvosokkal, nem a minőséggel van baj, 

sokba kerül az ügyelet. Meg fogjuk tudni magyarázni a lakosságnak a váltást, hozzá kell szoktatni az 

embereket ahhoz, hogy ne hívják ki az ügyeletet kis dolgokért.  

 

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:  

Mi világosan leírtuk a problémánkat is és a kérésünket is. Miért döntött úgy a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete, hogy ez az ügyelet miért jobb 

így, hogy van? Leírtuk, hogy nem tartjuk megfelelőnek. Mi döntött amellett, hogy jobb hogy három 

orvos ügyel? 2008-ban Gyenes úr elmondta, hogy törvény szerint semmi túlórát nem végezhet az 

orvos, most három fővel ragyogóan működik az ügyelet. Ez ellenmondásos.  

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos:  

A Népegészségügynél nem kívánságműsor, hogy kijelölünk-e valakit az ellátásra, jogszabályok 

szabályozzák a működést. Összevont ügyelet a megyében már rég nincs, az új szabályok alapján 

központi ügyeletre adhatunk engedélyt. A kijelölés nem úgy működik, hogy reggelre gondolok egyet. 

Ha kijelölünk valakit, finanszírozást nem kap, közérdekből, ingyen ellátja a feladatot.  

Mikor idejöttem Mórra, akkor szembesültem vele, hogy itt nincsenek a szabályok betartatva, az 

orvosok nem ügyeletet, hanem készenlétet tartanak. Az ügyeletben orvos, asszisztens, és sofőr vesz 

részt. 2012. decemberében megalakult Bicskén a központi ügyelet, melyet a Debreceni Ügyeleti Kft. 

működtet. Először féltünk tőle, hogy Debrecen messze van, de minden működik, nem volt 

problémánk. Bicske környékén is volt ellenállás, de ez már megszűnőben van, nem tudok rosszat 

mondani az ügyeletre.  

A csákvári ügyelettel probléma van. Eddig volt négy orvos, megkaptuk az ügyeleti beosztásokat, de 

tudtuk, hogy az egyikük súlyos beteg. Jelenleg Csákváron három orvos van, mindegyiküknek van 

működési engedélye. A kijelölést nem ott kezdem, hogy szétszélesztem a helyi erőket. A 

feladatellátási szerződés szerint ott vannak az orvosok, volt róla szó, hogy jönnek új orvosok, ha meg 

tudják oldani, vegyenek be maguk közé két orvost és oldják meg. Azt pedig, hogy melyik megoldás a 

jobb úgy gondolom, nem a Népegészségügynek kell eldöntenie, hanem a testületnek és a lakosságnak.  

Ha a jogszabályi feltételek: a létszám és a minimum feltételek megvannak, és úgy döntenek, hogy a 

jelenlegi rendszer marad, maradhat, csak működjön.  

Jelenleg 3 orvos van Csákváron, valamit csinálnunk kell a hatóság oldaláról is, mert ellátatlan a 

helyzet, fáradt orvosok megpróbálnak valamit tenni, ez nem tartható, nem beszélve arról, ha bármi 

baleset történik, itt nincsenek tartalékok. Ezt valamilyen formában meg kell oldani.  

 

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere: 

Mi olyan határozatokat küldtünk, melyben leírtuk, hogy a testületek változtatni szeretnének, és nem a 

tisztiorvosi szolgálat dolga eldönteni, hanem az önkormányzaté, ez tény. 

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos: 

Megkaptuk a határozatokat, melyben a testületek kinyilvánították, hogy helyben kívánják megoldani 

az ügyeleti ellátást. Erre kaptunk javítást, hogy a helyben minden településen Csákvárt jelent.  

Sajnos az ilyen levelekkel mi nem tudunk mit kezdeni, hogy „úgy kell értelmezni, hogy..” 

Amíg Önöknek vannak orvosai, addig velük próbáljuk megoldani az ellátás biztosítását, nem fogjuk 

szétszéleszteni őket és kötelezni ingyenes ellátásra pl. Bicskét. Miért pont őket?  

Dönteni tudni kell. Mi jeleztük, hogy megoldásra van szükség. Kapjak egy döntést, hogy holnaptól 

hova szeretnének csatlakozni. Az, hogy keresik a megoldást, nem elég.  

Mindkét oldalt mérlegelni kell, amíg van ember, aki mellé jön egy másik orvos helyettesíteni, majd 

inkább mégsem jön, az Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi 

Intézete ilyen ad hoc kijelölést nem csinál.  
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Amíg életveszély, vagy olyan szükség nincs, hogy el kell végezni a kijelölést, és valaki ingyen 

bérmentve dolgozzon, ennek így nincs realitás alapja. Más a rendkívüli helyzet, akkor igen.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

Nem szeretnék senki helyett nyilatkozni, de a polgármesterek által elhangzottak alapján eldőlt a dolog. 

Lehet, hogy az előzmények pontosítást igényelnek, van lehetőség, hogy a jelenlegit toldozzuk, 

kerítünk még orvost, és 5 orvossal lehet működtetni drága ügyeletet, ami egyedi. A másik megoldás a 

központi ügyelet, autó, sofőr, ez is drága, ez nem járható út.  

Az, hogy itt „tökölünk” annak is köszönhető, hogy próbáltuk megoldani a helyi orvosokkal az ellátást.  

Csákváron most van egy elég rossz helyzet, a testület és az orvosok között megromlott a viszony. 

Wiesler doktor nyugdíjba ment, őt Zsigmond doktor helyettesíti, összevonja a praxist. dr. Nagy István 

beteg volt, tegnapelőtt elhunyt, kérem, mindenki gondoljon a családra is.  

A csákvári helyzetet fűszerezi az orvosi rendelő ügye, 2002-ben eladtuk az épületet. A két üres 

praxisba, idegen épületbe kell orvost keresni, ez nem könnyíti meg a helyzetet.  

Három orvos nem tudja ellátni öt orvos munkáját, hiszen még öten sem tudták korábban sem 

szabályosan megoldani. Hála Istennek nagy baj nem volt, de ez az ügyeleti forma nagyon drága.  

 

Baross Botond Gánt Község alpolgármestere:  

Most úgy tűnik, hogy mi úgy döntöttünk, hogy felbontjuk a jelenlegi ügyeletet. Elindítunk Bicske és 

Székesfehérvár felé csatlakozási szándékot, a felbontási jogi procedúra lemegy, rendben van. Bármi 

jog, közbeszerzés vagy valami, nem tudunk oda betagozódni időben, valami akadály miatt. Arra az 

időszakra, amíg tisztázódik a helyzet mi fog történni? Kijelölnek valakit?  

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos: 

Ellátási érdekből ki kell jelölni valakit, aki ingyen ellátja a feladatot. Muszáj ellátni a lakosságot, ez 

ellátási érdek.  

Ha döntenek valamit és a törvényi előírásoknak megfelelően mindenki gyorsan tesz az ügy érdekében, 

hamar lesz megoldás. Ha nincs finanszírozás, az sem mindegy, ki tudunk gondolni orvosokat 

holnapra, akiket kijelölünk, de ez senkire nézve nem pozitív. Arra sem, aki nem tudott eddig dönteni, 

és nekünk sem köszönik meg a kijelölést. Ez a helyzet senkinek sem jó, egy finanszírozott dolgot kell 

megoldásként találni.  

 

Baross Botond Gánt Község alpolgármestere:  

Amíg Csákváron volt ügyelet, Gánt hajlandó volt négyszeres díjat fizetni, mert az orvos itt van a 

közelben. De a jelenlegi helyzetben ez tarthatatlan.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:  

Visszatérve a kijelölésre és a finanszírozásra. Ha kijelölnék Bicskét, és nem kapnánk finanszírozást, 

csak saját költségvetésből fizetnénk az ügyeleti ellátást, még akkor is olcsóbb lenne az ügyelet. Ez 

nonszensz. Ezt azért mondtam el, hogy mindenki tisztában legyen ezzel.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Kérem, hallgassuk meg Jancsó Zoltánt, a Bicskei Központi Ügyeleti Kft. munkatársát.  

 

dr. Jancsó Zoltán Bicske Központi Ügyeleti Kft.  

Két dologgal szeretnék kezdeni. Itt meghívottként csak a szakmai kérdésekben nyilatkozhatom, a 

megbízóm a Bicskei Tárulás, abban nem tudok dönteni, hogy egy csatlakozás milyen módon és 

feltételekkel jöhet létre. 

Inkább arról beszélnék, hogy jelenleg Bicskéhez 27 ezer fő körüli lakosság tartozik, melyet 2 orvossal 

- egy benti és egy területi orvossal – látunk el. Ahova mentő kell, oda rögtön mentőt küldünk, az 

OMSZ-al együttműködünk, ez jól felépített rendszer. 

Mikor ezt Bicske kitalálta, támaszkodtak a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási 

Népegészségügyi Intézetére és az illetékes vezetőre. Óriási tartalék van ebben a rendszerben, a 27 ezer 

fős ügyeleteket 1 orvos szokta ellátni, 2 orvos 60 ezer főig kompetens, amíg nincs olyan ellátási 

késedelem, ami valós problémát hoz. 

A 205 ezer fős Debrecent 3 orvos látja el, ez elsőre furcsának tűnhet, de más egy várost ellátni, mint 

több települést. Ezen a téren is rendelkezünk tapasztalatokkal, Nyergesújfalu 52 ezer fős 37 

kilométernyi területen helyezkedik el. Ezen a területen ellátható lenne bicskei központtal megnyugtató 

módon az ügyelet. A bővülés ügyében, a mi szakmai támogatásunk mellett a bicskei és társult 

települések a kompetensek, mikor történhet meg a csatlakozás.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Egy hétvégén mennyit vonulnak ki? 

 

dr. Jancsó Zoltán Bicske Központi Ügyeleti Kft.  

Kb. 5 vonulás van. 1 vonulás 40 percet vesz igénybe, egy orvos 12-14 vonulással bír el úgy, hogy nem 

fárad el, ehhez képest csak 5 van.  

A csatlakozással, valamennyivel több dolgunk lesz, kis díjemelés is várható, de egy ilyen rendszerben 

ez stabilizáló hatású. Gánt sincs messze, ha a lehetőségek adottak, szívesen vesszük az Önök 

csatlakozását is. A szociális otthon problémaként merült fel, de meg lehet találni a megoldásokat. 

Kicsit messzebb van nyilván, mint a Csákvár, de azt, hogy nem lehet ellátni, azt nem lehet kijelenteni.  

 

Sárosi Ferenc Vértesboglári képviselő:  

Közbeszerzés volt, nem olyan egyszerű ehhez csatlakozni, nem biztos, hogy érdekük a jelenlegi 

bicskei társult településeknek. Ennek a jogi részére lennék kíváncsi.  

 

dr. Jancsó Zoltán Bicske Központi Ügyeleti Kft.  

A közbeszerzési részében nem vagyok kompetens. De aki szakértőt megkérdeztünk, azt mondták, 

hogy van megoldási lehetőség. Ezt nem tudom megmondani, az illetékesek válaszolnak, ilyen 

lehetőségek adottak.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Ennek nekünk kell utána járnunk, a négy polgármester felkeresi a bicskei ügyeleti társulást, amit már 

megtettünk tavaly októberben is. Azóta nem érkezett meghívás a tanácsülésekre, de beszéltünk a 

bicskei polgármesterrel, ő nem zárkózott el a fogadás elől.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:  

Úgy vélem a határozatnak tartalmaznia kell, hogy nem szeretnénk jogi személyiségűvé alakítani az 

ügyeleti társulást, és másik ügyeleti központhoz szeretnénk csatlakozni. Amíg a csatlakozási folyamat 

lezajlik, maradjon a mostani rendszer. 

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos:  

Akkor kijelölünk valakit, vagy vesznek fel orvost. Ha van négy orvos, akkor ügyelnek tovább.  

Tehát a jelenlegi ismeretek szerint nem akarják fenntartani az ügyeletet ? 

 

Baross Botond Gánt Község alpolgármestere:  

Nem akarunk jogi személyiségűvé átalakulni, de a mostani rendszert megtartjuk, amíg a települések 

nem tudnak leszerződni. Amíg még működünk, önök ki tudnak jelölni csak egy orvost az ügyeletbe?  

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos:  

Csákvárra kell orvos, oda ki kell állítani egy orvost, ha kötnek feladatellátási szerződést, ügyelhet, és 

van négy doktor. Ha nem találnak orvost, akkor kijelölünk valakit.  

 

Bíró Dénesné Bodmér alpolgármestere:  

Ha feloszlunk, és nem tudunk felvenni új orvost, akkor a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete kijelöl ügyeleti ellátást?  

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos:  

Igen.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester  

A jelenlegi megüresedett praxisra nem találtunk orvost, a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete kijelöl egy orvost, aki részt vesz az ügyeletben is. Az 

átmeneti időszakot ellátja, megkérjük a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási 

Népegészségügyi Intézetét, hogy a mai naptól jelöljön ki valakit az ügyeletre.  

 

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:  

Nem az a cél, hogy szétzavarjuk a meglévő orvosokat nekünk sem. A mi testületünknek jó viszonya 

volt az orvosokkal, a rossz hangulat Csákvárra volt igaz. Tudjuk, ha az ügyelet megszűnik, a mi 

orvosunk lehetőségeit elvágtuk, 700 kártyával nem tud működni. Azért is próbáltunk úgy tárgyalni, 

hogy az ügyeletbe a meglévő orvosokat szeretnénk bevonni. Azokról az orvosokról, akiknek a 

jövedelméhez elengedhetetlen az ügyeleti pénz, szeretnénk gondoskodni. Elmondtuk az indokokat.  
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dr. Varga Erika tisztifőorvos: 

Mikor láttuk itt a környékben a helyzetet, mi beszélgettünk a doktorokkal, és engem személy szerint 

aggasztott, hogy van olyan doktoruk, aki beteg. Emiatt aggódtam, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete részéről érdeklődtünk a környezető 

településeken, hogy ha felmerül ellátási kérdés, esetleg ki az, akit be lehet vonni. A központi ügyelettel 

kapcsolatosan, ha önök Bicskét szeretnék, és lehetőség van a csatlakozásra, akkor tegyék meg a 

szükséges lépéseket.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Ne feledjük el, hogy három orvos van, három orvos látja el háziorvosként az öt orvos munkáját, és 

rájuk szakítjuk az ügyeletet. A jogszabályi kötelezettségek alól felmentést a Népegészségügy sem 

adhat. A három orvos folyamatos túlórával látja el a korábbi öt orvos háziorvosi rendelési és területi 

ellátási feladatát, az ügyeleten minden harmadik éjjel és minden harmadik hétvégén ott kell lenni. Az 

orvosok is emberek, és véges az energiájuk, és nem szeretném, ha amiatt, mert elhúzódnak a 

csatlakozási tárgyalások, addig 3 embert „nyúzzunk”. Meg kell jelölni egy olyan időpontot, mikortól 

kezdve biztosan kérjük a kijelölést, a kimerülés határáig embertelen ennyi embereket dolgoztatni.  

 

dr. Varga Erika tisztifőorvos:  

Meghallgattuk mindkét oldalt. A működési engedélyeket úgy adjuk ki, hogy az ügyeleti idő nem 

haladhatja meg a heti 60 órát. Én sem támogatom, hogy valaki pihenés nélkül ügyel és rendel, itt a 

térségben a probléma is nehezen kezelhető.  

 

dr. Jancsó Zoltán Bicske Központi Ügyeleti Kft.  

Egyetértek abban, hogy nem cél, hogy embereket „kizsigereljünk”. Bármilyen döntés születik, még ha 

a kijelölés irányába szeretnénk motiválni a hatóságot, célszerű tájékoztatni Bicskét és Székesfehérvárt 

is.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Amennyiben más hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a kérdést.  

Egyetértünk abban, hogy az ügyeleti társulást április 30. napjával meg kívánjuk szüntetni, és kérjük a 

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy május 1-

jével jelöljön ki ügyeleti szolgáltatót? 

Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” 

szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

120/2014. (IV. 23.) határozata 

orvosi ügyelet működéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja jogi személyiségűvé alakítani a 

Csákvár központú orvosi ügyeleti szolgálatot. 

 

A Képviselő-testület 2014. május 1. napjától kezdve kéri a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy jelöljön ki egészségügyi szolgáltatót az orvosi 

ügyeleti feladat ellátására addig az időpontig, amíg valamelyik környékbeli, nagy ügyeleti 

szolgáltatóval a tárgyalásokat és a szükséges eljárásokat lefolytatva, a végleges megoldást megtalálja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Csak a csákvári Képviselő-testülethez fordulok most.  

Gondoskodnunk kell dr. Nagy István megüresedett háziorvosi ellátásának helyettesítéssel történő 

pótlására. Javaslom, hogy a helyettesítéssel dr. Kovács Lászlót bízzuk meg. Kérem, aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  
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Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” 

szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

121/2014. (IV. 23.) határozata 

megüresedett háziorvosi praxis helyettesítéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Kovács Lászlót kéri fel a megüresedett 

háziorvosi praxis helyettesítés formájában történő ellátására.  

Felhatalmazza a polgármestert, a feladatellátási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Balogh István Bodmér Község polgármestere 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az ügyeleti társulást április 30. napjával meg kívánjuk szüntetni, és 

kérjük a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy 

május 1-jével jelöljön ki ügyeleti szolgáltatót, kézfeltartással jelezze.  

 

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” 

szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

30/2014. (IV. 23.) határozata 

orvosi ügyelet működéséről 

 

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja jogi személyiségűvé alakítani a 

Csákvár központú orvosi ügyeleti szolgálatot. 

 

A Képviselő-testület 2014. május 1. napjától kezdve kéri a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy jelöljön ki egészségügyi szolgáltatót az orvosi 

ügyeleti feladat ellátására addig az időpontig, amíg valamelyik környékbeli, nagy ügyeleti 

szolgáltatóval a tárgyalásokat és a szükséges eljárásokat lefolytatva, a végleges megoldást megtalálja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az ügyeleti társulást április 30. napjával meg kívánjuk szüntetni, és 

kérjük a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy 

május 1-jével jelöljön ki ügyeleti szolgáltatót, kézfeltartással jelezze.  

 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” 

szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

38/2014. (IV. 23.) határozata 

orvosi ügyelet működéséről 

 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja jogi személyiségűvé alakítani a 

Csákvár központú orvosi ügyeleti szolgálatot. 

 

A Képviselő-testület 2014. május 1. napjától kezdve kéri a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy jelöljön ki egészségügyi szolgáltatót az orvosi 

ügyeleti feladat ellátására addig az időpontig, amíg valamelyik környékbeli, nagy ügyeleti 

szolgáltatóval a tárgyalásokat és a szükséges eljárásokat lefolytatva, a végleges megoldást megtalálja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az ügyeleti társulást április 30. napjával meg kívánjuk szüntetni, és 

kérjük a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy 

május 1-jével jelöljön ki ügyeleti szolgáltatót, kézfeltartással jelezze.  

 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2014. (IV.23.) önkormányzati határozata 

orvosi ügyelet működéséről 

 

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja jogi személyiségűvé alakítani a 

Csákvár központú orvosi ügyeleti szolgálatot. 

 

A képviselő-testület 2014. május 01. napjától kezdve kéri a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatalának Székesfehérvári Járási  Népegészségügyi Intézetét, hogy jelöljön ki 

egészségügyi szolgáltatót az orvosi ügyeleti feladat ellátására addig az időpontig, amíg valamelyik 

környékbeli nagy ügyeleti szolgáltatóval a tárgyalásokat és a szükséges eljárásokat lefolytatva, a 

végleges megoldást megtalálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testületek részéről több hozzászólás, bejelentés nem érkezett. A Polgármesterek 

megköszönték a megjelentek részvételét, és az együtt nyilvános Képviselő-testületi ülést 18.20-

kor bezárták. 

 

- kmf – 

 

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix     Tóth Jánosné 

Csákvár Város polgármestere         Csákvár Város jegyzője 

 

 

 

 

Mészáros Tamás        Bokodi Szabolcs 

jegyzőkönyv hitelesítő             jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Balogh István        Tóth Jánosné 

Bodmér Község polgármestere          Bodmér Község jegyzője 

 

 

 

 

Sztányi István        Tóth Jánosné 

Vértesboglár Község polgármestere    Vértesboglár Község jegyzője 

 

 

 

 

Spergelné Rádl Ibolya       Dosztály Csaba 

Gánt Község polgármestere             Gánt Község jegyzője 


