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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 

13. napján, 08:00 órától Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat székhelyén 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

A megjelent és a távollévő önkormányzati képviselők neve: 

Jelen vannak: Németh Gyula polgármester 

   Rác Lászlóné alpolgármester 

Horváthné Szántó Enikő, Réz Gábor és Dr. Vámos Henrietta 

képviselők. 

 

Igazoltan volt távol: László Sándor és Sike Tibor és képviselők 

 

Meghívottak neve és megjelenésük ténye:  

Dr. Tóth Rita jegyző – jelen van 

Mezeiné Kovács Nikoletta ügykezelő –nincs jelen  

Kovács Józsefné jegyzőkönyvvezető - jelen van 

 

Németh Gyula polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelent testületi 

tagokat és a további megjelent meghívottakat. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy László 

Sándor képviselő később érkezik az ülésre, figyelemmel a kinti munkálatokra. Sike Tibor 

képviselő előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltságára való tekintettel az ülésen nem 

tud megjelenni.  

 

Megállapította, hogy Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

határozatképes, tekintettel arra, hogy a 7 képviselő közül az ülésen 5 megjelent. 

 

Az ülést megnyitotta 

 

Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.  
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Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5 jelenlévő képviselőből az 

ülés napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok 

1./  Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Németh Gyula – polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth Rita – jegyző  

2./ Közmeghallgatás a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi 

rendelettel kapcsolatban 

 Előterjesztő: Németh Gyula – polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth Rita – jegyző  

3./ Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

 Előterjesztő: Németh Gyula - polgármester  

 Előkészítő:Dr. Tóth Rita – jegyző 

4./ Javaslat Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 Előterjesztő: Németh Gyula – polgármester 

 Előkészítő: Dr. Tóth Rita – jegyző 

5./  Indítványok, javaslatok 

 

 

Az 1./ tárgyalt napirendi pont: 

Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotására 

A napirendi pont előterjesztője: Németh Gyula – polgármester 

A napirendi pont előkészítője: Dr. Tóth Rita – jegyző  

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
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Németh Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében ismertette, hogy az előterjesztés 

minden képviselő részére megküldésre került. Jogszabály írja elő, hogy miért van szükség a 

tárgyban önkormányzati rendelet megalkotására. A határidő nagyon szűkös. Sikerült 

egyeztetni egy tervezőirodával, és a velük megbeszéltek alapján tartják a mai képviselő-

testületi ülést, és a megbeszéltek alapján határozták meg a közmeghallgatás időpontját is. Kéri 

a képviselőket, hogy a közmeghallgatásra minél több embert invitáljanak.  

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő elmondta, hogy többször is nekifutott az előterjesztés 

értelmezésének, hogy milyen partner és miért ő a partner. 

 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy az előterjesztés elején szereplő „koncepciót”, 

„stratégiát” „települési eszközöket”, „kézikönyvet”, „települési rendeletet” mind meg kell 

csinálni, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljenek. 

 

Dr. Vámos Henriett képviselő kérdésként tette fel, hogy a tervezőiroda készíti-e a környező 

településeknek is a rendeletet? 

 

Németh Gyula polgármester Borsodszentgyörgy és Járdánháza települések ugyanazt a céget 

bízták meg a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével 

kapcsolatban. Úgy tudja, hogy Arló és Borsodnádasd önállóan próbálkozik az elkészítésükkel. 

A központi költségvetés 1 millió forintot biztosít a településeknek a költségekre. Erre vártak, 

hiszen saját erőből nem tudták volna megcsinálni a tervet. Várhatóan rendezettebbek -és 

egységesebb arculatai lesznek- a településeknek. További kérdések és hozzászólások 

hiányában javasolta a Képviselő-testületnek a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet-tervezet - előterjesztés szerinti tartalommal történő - elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a vita lezárása után az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete 

 a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.    A rendelet hatálya 

 

1. § 

E rendelet hatálya Borsodszentgyörgy község településfejlesztési koncepciójának, integrált 

településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati 

kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti 

partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 

 

2. § 

Borsodszentgyörgy község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), 

integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési 

eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok 

módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási 

közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik. 

 

2. A partnerek meghatározása 

 

 3.  § 

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 
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a)  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy  

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

b)   a borsodszentgyörgyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 

c)   a borsodszentgyörgyi székhellyel bejegyzett civil szervezet, 

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a 

partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél 

írásban bejelentkező egyéb szervezet. 

  

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

 

4. § 

(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet 

szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  

b) a www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült 

tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a 

www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.  

 

5. § 

Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet 

készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti 

előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  

b) a www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

 

6. § 

(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 

partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató 

keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
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b) a www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása 

esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi 

tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  

b) a www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása 

esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült 

tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  

b) a www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása 

során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett 

településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül 

fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült 

tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a 

www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása 

esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi 

tájékoztató keretében – a www.borsodszentgyorgy.hu honlapon közzétett hirdetmény útján 

történik. 

 

7. § 

(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett 

államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 
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a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, 

tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és 

az elkészült jóváhagyandó munkarészeket, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 

8. § 

A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Borsodszentgyörgy Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás az irányadó. 

 

4.  

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának 

módja 

 

9. § 

(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell 

foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a 

hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az 

alábbi módokon: 

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Borsodszentgyörgy Község 

Önkormányzatának címére (3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143.) történő 

megküldéssel, vagy 

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő 

megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz. 

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem 

nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell 

tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett 

partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló 

ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni. 

(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a 

véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést 

kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, 

vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére 

nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további 

szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő 

elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési 

dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 

(7)  A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési 

szerződésben megállapított határidőben - megküldi az Önkormányzat részére, a 

Polgármesternek címezve. 

(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem 

fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít. 

 

10. § 

(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 

fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt.  

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő 

lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt. 

(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben 

nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása 

mellett. 

 

11. § 

(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a 

tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,  

b) a vélemény beérkezésének időpontját,  

c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 

d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően 

a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, 

illetve a Polgármester döntését. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére 

vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni. 

 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és 

településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések 

 

12. § 

A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az 

elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési 

eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.borsodszentgyorgy.hu 

honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a 

szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól. 

 

13. § 

Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § 

(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján 

gondoskodik. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

14. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

Németh Gyula                       Dr. Tóth Rita                                           

polgármester                                                                    jegyző  

 

Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, 

valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 
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bekezdése alapján a rendelet 2017. július 14. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés 

útján kihirdetésre került. 

 

Borsodszentgyörgy, 2017. július 14.  

         Dr. Tóth Rita 

               jegyző 

 

 

A 2./ tárgyalt napirendi pont: 

Közmeghallgatás a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi 

rendelettel kapcsolatban.  

A napirend pont előterjesztője: Németh Gyula – polgármester 

A napirendi pont előkészítője: Dr. Tóth Rita – jegyző  

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

 

Németh Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előterjesztés minden 

képviselő részére előzetesen megküldésre került. A civil szervezetek elnökeinek külön 

tájékoztató levelet fog küldeni, hogy minél többen jöjjenek el a közmeghallgatásra.  

 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő kérdésként tette fel, hogy nem volna-e jobb, ha egy 

órával később kezdődne a közmeghallgatás. 

 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy 15:00 órától tartják Járdánházán a 

közmeghallgatást 15:45 óráig. A szakembereknek volt a kérése, hogy 16:00 órai kezdettel 

legyen Borsodszentgyörgyön a közmeghallgatás. Az előterjesztésben igazodtak hozzájuk. 

Sajnos jellemző, hogy nem nagyon mennek el az emberek a közmeghallgatásra. További 

kérdések, hozzászólások hiányában javasolta a Képviselő – testületnek az előterjesztés részét 

képező határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület a vita lezárása után az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

5 
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54/2017.(VII. 13.) HATÁROZAT 

 Tárgy: Közmeghallgatás a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és 

Településképi rendelettel kapcsolatban  

  

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

azzal a javaslattal, hogy a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és 

Településképi rendelettel kapcsolatosan a Közmeghallgatás 2017. július 25. 

napján (kedd) 16:00 órától 16.45 óráig a Borsodszentgyörgyi Kultúrház 

nagytermében kerüljön megrendezésre.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

A 3./ tárgyalt napirendi pont: 

 Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

 A napirendi pont előterjesztője: Németh Gyula - polgármester  

 A napirendi pont előkészítője: Dr. Tóth Rita – jegyző 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

 

Németh Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy szépen össze van rakva 

az előterjesztés, mely minden képviselőnek előzetesen megküldésre került. Nem egyszerű az 

értelmezése. Pl. „Az önkormányzati rendelet megalkotása, módosítása során figyelemmel 

kellett lenni a Ntv. 34. §-ában foglaltakra, mely rögzíti, hogy helyi népszavazást 

kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem 

lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok 

huszonöt százalékánál.” , amennyiben tehát a választópolgárok 100 %-a kezdeményez, akkor 

már nem lehet népszavazást kezdeményezni… 

 

Kérdések, hozzászólások 
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Horváthné Szántó Enikő képviselő elmondta, hogy a minimumot szabta meg a jogszabály, 

tehát ”tól-ig” van.  

 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy  így van, de egyértelműbbnek kellene lenni, 

akkor lenne igazi segítség. 

 

Réz Gábor képviselő kérdésként tette fel, hogy ezt a saját településüknek szabták-e meg. 

 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy minden településnek ezt a levelet küldte ki a 

Kormányhivatal.  

 

Réz Gábor képviselő úgy értelmezte, hogy az önkormányzat nem alkothat olyan rendeletet 

ami 25 % fölött van.  

 

Németh Gyula polgármester véleménye szerint amennyiben a Kormányhivatal segítséget 

akar nyújtani, akkor érthető legyen már a tájékoztatásuk. Felvetette, hogy kell-e ezzel a 

képviselő-testületnek egyáltalán foglalkozni, hiszen a jegyző készíti elő mindig az anyagot.  

 

Réz Gábor képviselő kérdésként tette fel, hogy országosan nem egységes-e a %, vagy 

minden település maga dönti el, hogy a település hány százaléka kezdeményezhet 

népszavazást. 

 

Dr. Tóth Rita jegyző tájékoztatást adott arról, hogy a törvényi keret 10 és 25 % között van. 

 

Réz Gábor képviselő tájékoztatást kért, hogy az országos esetében hogy van, mennyinek kell 

lenni a százaléknak. 

 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy a helyi rendeletek nem lehetnek ellentétesek a 

magasabb szintű jogszabályokkal.   

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő elmondta, úgy tudja, hogy 250.000 kezdeményezés kell 

országosan.  
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Dr. Vámos Henrietta képviselő elmondta, hogy ő inkább 20 %-ot mondott volna, hogy ne a 

maximumot határozzák meg. Azonban ha így gondolják, nincs nagy jelentősége. 

 

Németh Gyula polgármester tájékoztatást adott arról, hogy nem jellemző a kistelepülésekre, 

hogy ott népszavazást kezdeményezzenek. További kérdések és hozzászólások hiányában 

javasolta a Képviselő-testületnek a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges 

választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet - előterjesztés szerinti 

tartalommal történő - elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a vita lezárása után az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:               

 

1. § 

Helyi népszavazást Borsodszentgyörgy település választópolgárainak 25 %-a 

kezdeményezhet.  

 

2. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/1997.(X.6.) 

számú önkormányzati rendeletet.  

 

 

  Németh Gyula      Dr. Tóth Rita  

                         polgármester           jegyző 
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Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, 

valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 

bekezdése alapján a rendelet 2017. július 14. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés 

útján kihirdetésre került. 

 

Borsodszentgyörgy, 2017. július 14.  

         Dr. Tóth Rita 

               jegyző 

 

A 4./ tárgyalt napirendi pont: 

Javaslat Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

A napirendi pont előterjesztője: Németh Gyula – polgármester 

A napirendi pont előkészítője: Dr. Tóth Rita – jegyző 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Németh Gyula polgármester szóbeli kiegészítésében az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően részletesen ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

indokát. Indokolt a külsős bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 

helyezése, figyelemmel arra, hogy nincs a Bizottságnak külsős tagja. Megszűnt az aljegyzői 

munkakör, ennek megfelelően Gazdálkodási ügyintéző I. látja el a jegyző helyettesítést. 

Megszűnt továbbá az Idősek Klubja intézmény. A rendeletben még önkormányzati segély 

szerepel, ami már nincs, helyette települési támogatás került bevezetésre. Kérdések és 

hozzászólások hiányában javasolta a Képviselő – testületnek a Borsodszentgyörgy Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezet – előterjesztés szerinti 

tartalommal történő – elfogadását. 
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A Képviselő – testület vita nélkül az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 8/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) rendelet 17. §. 

(3) bekezdése a következő c-d) pontokkal egészül ki: 

[(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata:] 

e) összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok ellátása, 

f) méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

2. § 

 

A 19. §. (2) bekezdésében a  „az aljegyző” szövegrész helyébe a „a Gazdálkodási ügyintéző 

I.” szöveg lép. 

 

3. § 

 

Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti az Ör. 4. § (2) bekezdésében az „E pontban foglalt rendelkezések 

irányadók a bizottság nem képviselő tagjaira is.” szövegrész, az Ör. 10. §. (3) bekezdés f) 

pontjában az „illetve az ellenőrzésért” szövegrész és az Ör. 21. §. (2) bekezdése.   

 

Németh Gyula                               Dr. TóthRita                                            

polgármester                                                              jegyző  

 

Melléklet a 8/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelethez 

              

A Képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke 

 

 

1. Munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazotti munkaviszonyban, munkaviszonyban és 

egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott nem intézményi alkalmazottak felett. 

2. Települési támogatás megállapítása önkormányzati rendelet szerint. 

 

Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, 

valamint Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 

bekezdése alapján a rendelet 2017. július 14. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés 

útján kihirdetésre került. 

 

Borsodszentgyörgy, 2017. július 14.  

         Dr. Tóth Rita 

               jegyző 

 

 

Az 5./ tárgyalt napirendi pont: 

Indítványok, javaslatok 

 

A) 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy a Kormányhivataltól több levelet is kapott a 

Képviselő-testület, melyek előzetesen megküldésre kerültek a képviselők részére tájékoztatás 
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céljából. Elmondta, hogy a polgármesterek illetményével kapcsolatos levelet úgy értelmezte, 

hogy a polgármester költségtérítését van, aki úgy számolta ki, hogy a nyelvi pótlékot is bele 

számolták az alap illetménybe. Ezt nem lehetett volna megtenni. Ahol a képviselő-testület 

eltérítette a polgármester illetményét és az magasabb a 2017. január 1. napi törvény által 

meghatározottnál, az sem szabályos. A Borsodszentgyörgyön megállapított polgármesteri 

illetménynél volt ugyan eltérítés, de az kevesebb volt, mint a törvény által 2017. január 1. 

napjától bevezetett új illetmény összege. A partnerségi rendelet minta alkalmazásához 

kapcsolódó szakmai segítségnyújtás esetében felsorolják hét pontban, hogy mi nem megfelelő 

a minta rendeletben, például „ A bevezető rész nem tartalmazhat semmilyen utalást arra, 

valamire „figyelemmel” történik a rendeletalkotás, a „továbbiakban:…” megjelölést nem 

használhatják a bevezető részben, „ A bevezető rész nem ismételheti meg a rendelet címét, 

nem utalhat arra, hogy miről szól a rendelet.”  Megkérte Dr. Tóth Rita jegyzőt, hogy 

tájékoztassa a képviselőket a szakmai segítségnyújtásos levelekről. 

 

Dr. Tóth Rita jegyző a polgármesterek illetményével, tiszteletdíjával illetve 

költségtérítésének megállapításával kapcsolatos szakmai segítségnyújtással kapcsolatos 

levélben foglaltakra figyelemmel elmondta, hogy Borsodszentgyörgyön 2017. január 1. 

napjától felülvizsgálatra került a polgármester illetménye és költségtérítése.  Az illetmény és a 

költségtérítés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, az illetmény 

esetében figyelembe véve a kerekítés szabályait. A tájékoztató kitér a társadalmi megbízatású 

polgármester tartós akadályoztatása esetén felmerülő díjazására, ez az Önkormányzat 

esetében nem releváns.  A másik tájékoztató levél a partnerségi rendelet mintához kapcsolódó 

iránymutatás, az ebben foglaltak maradéktalanul betartásra kerültek az ezzel kapcsolatos 

rendelet-tervezet előkészítésekor. A harmadik tájékoztató levél a helyi önkormányzatok 

képviselő-testületeinek a szervezeti és működési szabályzatának ellenőrzésével kapcsolatos. 

Az előző napirendi pontban módosításra került az Önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzata, melyet egységes szerkezetben 2017. július 20. napjáig kell megküldeni a 

Kormányhivatal részére.  

 

Németh Gyula polgármester véleménye szerint jó, hogy felhívják bizonyos dolgokra a 

képviselő-testületek figyelmét, de nem tartja jó gyakorlatnak, hogy jegyző-szakmai 

kérdéseket a testületek tárgyaljanak. Régebben volt a jegyzőknek szakmai eligazítás, mivel ez 

az ő területük. 
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Dr. Tóth Rita jegyző elmondta, hogy körülbelül egy éve kaptak a Kormányhivataltól 

tájékoztató levelet, melyben leírták, hogy az önkormányzatoknak érkező szakmai 

segítségnyújtásos levélről tájékoztatni kell a képviselő-testület tagjait. 

 

Németh Gyula polgármester elmondta, hogy korábban is tájékoztatták a képviselő-testületet, 

lehet nem ebben a formában.   

 

Réz Gábor képviselő javasolta, hogy a jövőben, e-mailben küldjék meg részére a szakmai 

segítségnyújtásos és a testületi anyagot is. Nyomtatottan pedig csak a meghívót kapja meg. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő elmondta, hogy ő már korábban is kérte, hogy 

elektronikusan küldjék meg részére az anyagot. 

 

Dr. Tóth Rita jegyző elmondta, hogy nekik is könnyebb dolguk van, ha vannak képviselők, 

akik elektronikusan kérik az anyagokat. Egyedi igény alapján tehát a jövőben elektronikusan, 

scannelt formában kerül megküldésre a képviselő-testületi ülések anyaga, kivéve a meghívó, 

melyet továbbra is papír alapon fognak minden képviselő részére eljuttatni.  

 

A Képviselő – testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.  

 

B) 

Dr. Vámos Henrietta képviselő tájékoztatta a Testületet arról, hogy Ózdon volt egy fotó 

kiállítás, Mályvavirág néven. Amennyiben a Képviselő-testület úgy gondolja, nagyon 

szívesen elhozza és megszervezi a fotókiállítást a Falunapra. Csütörtöki napon gondolja a 

kiállítás megnyitóját megtartani. 

 

Németh Gyula polgármester megkérdezte, hogy hány napig lehet a kiállítás 

Borsodszentgyörgyön, mivel augusztus első hetében jönnek festők a kultúrházba. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő elmondta, hogy pár napig. Egy vándorkiállításról van szó,  

Debrecenből jött Ózdra, faluban még nem volt.  
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Németh Gyula polgármester elmondta, hogy a jövő héten berendeznék a kiállítást, a 

Falunap utáni héten pedig elszállítanák. Javasolta, hogy éljen az Önkormányzat a  

lehetőséggel. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő elmondta, hogy ő megszervezi a kiállítást.  

 

C) 

Horváthné Szántó Enikő képviselő kérdésként tette fel, hogy a Borsodszentgyörgy 

Közéletéért Egyesület szabadidőparkos bírósági peréhez átadott 100.000 Ft összeg befizetésre 

került-e a Bíróságra, hogy folytatódjon a per, illetve elkészült-e már a szakértői vélemény. 

 

Németh Gyula polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy igen, csekken befizetésre 

került az összeg a Bíróságra. A szakértőt a Bíróság fogja kijelölni. Vélemény még nincs, úgy 

gondolja, hogy ahhoz helyszíni bejárásra lesz szükség. Elmondta, hogy tudomása szerint 

Kissikátor település önkormányzata is bíróságra adta a szabadidőparkos pályázatát.  

 

(A „D)” pont szó szerinti tartalommal, egyes szám első személyben került rögzítésre Dr. 

Vámos Henrietta képviselő kérésére.) 

 

D) 

Dr. Vámos Henrietta képviselő hát akkor azt gondolom, hogy írtam egy hivatalos levelet is, 

hogy át kell beszélnünk, hogy, hogy akkor a háziorvosi ellátással mi lesz.  

 

Németh Gyula polgármester igen. Nem tudom, hogy erről kell-e jegyzőkönyvet felvenni. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő igen, maradhat.  

 

Németh Gyula polgármester akkor, tessék. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő jó, tehát nekem az volt a kérdésem, hogy akkor ugye a félév 

az november 30-án telik le és akkor, hogy, akkor hogy mielőtt azt beszéltük telefonon is, hogy 

milyen ütemezéssel, hogy szeretné az önkormányzat, hogy… 
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Németh Gyula polgármester hát, ahogy megbeszéltük az előző alkalommal, mikor ezt a 

témát a testület tárgyalta. Nem testületi ülésen tárgyaltuk, de ugye gyorsan kellett egy 

megbeszélést tartanunk, mikor szembesültünk azzal, hogy a szerződést szeretnéd felbontani. 

A félévet természetesen kivárjuk, hogy ha nincs addig megoldás. De hogyha találunk 

helyettesítőt, akár te, akár mi találunk helyettesítőt, akkor jöhet szóba az, hogy közös 

megegyezéssel. Szerintem nagyjából itt tartottunk. És akkor azért kértem, mikor visszajöttél 

szabadságról, hogy üljünk le, és akkor beszéljük meg.  

.  

Dr. Vámos Henrietta képviselő jó, tehát nálam azóta sem jelentkezett senki. 

 

Németh Gyula polgármester hát hirdetted, vagy kerestél orvost? 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő hirdettem, persze. 

 

Németh Gyula polgármester jó, én annyit elmondtam a Testületnek, hogy több orvossal 

egyeztettem, és sajnos hosszú távon a helyettesítést nem szeretné senki bevállalni. Volt olyan 

orvos, aki önként jelentkezett, hogyha szükséges akkor besegít, de ezek nem végleges 

megoldások. Illetve van egy olyan tárgyalásunk, ahol szakorvos, nem háziorvosi 

szakvizsgával rendelkező szakorvos, a település egészségügyi ellátását bevállalná, és hogyha 

ez összejön, akkor természetesen össze kell rakni időpontokat. Szerződést közös 

megegyezéssel milyen dátummal bontunk, hogy tudjuk az OEP-es ügyintézést elkezdeni 

tehát… Mert természetesen egy két hétre, ha besegít nekünk itt a régi kollégáid közül bárki, 

az nagyon jó, csak az nem hosszú távú. És ezért mondtam neked, hogy üljünk le, mert mi az 

az időpont, ameddig tudod, illetve szeretnéd csinálni, mert ez összetett ez a kérdés, mert ugye 

az orvosi ügyeletet is jelenti. És az ügyeletben is van egyfajta átszervezés, szervezkedés mert 

onnét hiányzik orvos. Az arlói gyermekorvos az hosszú ideig nem ügyelt, mert nem tudja az 

ügyeleti beosztást főorvos úr megcsinálni. Tehát beosztotta azt a doktornőt is, aki sokáig nem 

ügyelt, és azt sem tudja az ügyeleti beosztásnál megcsinálni, hogy a szentgyörgyi háziorvos 

ne vegyen részt az ügyeletben. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő no, most három évig mindenki ült, mint az elefánt a 

porcelánboltba és  kerülgette ezt a témát. A háziorvosi, illetve a házi gyermekorvosi, illetve az 

ügyeleti feltételek az orvos szempontjából teljesen ugyanazok. Tehát ilyen, hogy valaki azt 
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mondja, hogy a jót elviszem, a rosszat meg nem, erre nincs jelen pillanatban lehetőség 

Magyarországon, mert ugyanazok a feltételek érvényesek az ügyeletre, mint a háziorvosra.   

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő tehát hogy nem csinálhatta volna meg, hogy nem ügyel.   

Ezt mondod ezzel? 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő igen.  

 

Németh Gyula polgármester jó, hát most ez nyilván aktuálissá vált, az adott önkormányzat 

erről döntött is. Tájékoztatásképpen nekünk is átküldték ezt az anyagot, amivel mi is 

egyetértettünk.  Inkább... inkább a mi dolgunkat nézzük, hogy neked hogy jó, hogy az új 

munkahely… 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő, én azért kérdeztem, hogy, hogy szeretnétek? Tehát én ahhoz 

fogok igazodni, amit a Testület szeretne. Mert kell egy közös megállapodás 

mindenféleképpen ahhoz, hogy utána gördülékenyen menjen a falu ellátása. Tehát a faluban 

jelen pillanatban én ugyanúgy dolgozom, holott már azt mondhatnám, hogy helyettesítem 

magam és csak napi két órát rendelek. 

 

Németh Gyula polgármester jó, hát egyenlőre… 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő  hiszen a felmondási időmet töltöm. 

 

Németh Gyula polgármester …a szerződést mi sem bontottuk fel, az OEP finanszírozást is 

felveszed, tehát természetesen ellátod a feladatot. Mert… 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő felmondási időre vannak… tehát a felmondási idő alatt a 

háziorvosnak már csak napi két órát kellene rendelnie. De én megcsinálom a rendelést. Csak 

én is azt szeretném, és kértem az Önkormányzatot, hogy akkor nyilatkozzon, hogy meddig 

szeretné, hogy lássam el. 

 

Németh Gyula polgármester de Heni! Nem tudunk lépni, mert nem tudjuk, hogy mikor 

szeretnél elmenni. Hát ne kerülgessük a forró kását. A labda nálad pattan. Mondd, hogy neked 
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mi lenne jó megoldás. Körbenézzük, hogy a mit tudom én, tíz nap múlva tudunk-e szerződést 

bontani közös megegyezéssel és ha igen, bontsunk.  

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő hát leghamarabb, leghamarabb a szerződést felbontani, 

hogyha testületi döntést tudunk ma hozni, akkor szeptember 30-al tudunk, hiszen akkor 

október 1-el tud kötni az önkormányzattal szerződést. Tehát hogyha már most elindítjuk, 

akkor azt augusztusban csinálják meg, szeptemberben még ugyanúgy maradok, és október 1. 

a leghamarabbi időpont a mai állás szerint.  

 

Németh Gyula polgármester no de hát ezt mondhattad volna 2-3 héttel ezelőtt is, mert 

amikor telefonon kétszer felhívtalak, és néhány napot kértél, már azótától is eltelt lassan két 

hét… 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő nem két hét, hát a múlt héten beszéltünk, illetve most ezen a 

héten hétfőn. 

 

Németh Gyula polgármester mikor szabadságról visszajöttél. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő múlt héten jöttem vissza szabadságról, és most hétfőn 

beszéltünk. Tehát a múlt héten beszéltünk, mondtam, hogy egy pár nap, és most hétfőn 

beszéltünk.  Hogy most úgyis találkozunk csütörtökön. 

 

Németh Gyula polgármester de, de most, most ezt az információt miért nem osztottad meg 

velem, hogy te egy szeptemberi időpontot látsz… Én csak.. csak erre voltam kíváncsi. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő de most… de én ezt látom leghamarabbinak. Tehát most itt  

összességében arról beszélünk, hogy október 1 vagy november 1 vagy december 1. 

 

Németh Gyula polgármester te mit szeretnél?  

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő nekem megfelelő az is, hogy akkor…. 

 

László Sándor képviselő 08.45 órakor az ülésterembe megérkezett, a képviselő-testület 

létszáma 6 főre emelkedett. 
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László Sándor sziasztok, elnézést….. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő hogy akkor úgy döntünk, hogy akkor, akkor ha most hozunk 

egy döntést, akkor október 1-el bontjuk fel közös megegyezéssel a szerződést.  

 

Németh Gyula polgármester ezt akkor tudjuk megtenni, hogy ha a téged helyettesítő 

orvossal le tudunk szerződni, és… és folyamatos lesz az ellátás. Hát ezt meg kell nézni, 

nyilván, személyre lebontva, mert most neveket… 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy árulom a praxist. 

Tehát, mert a praxisjog az enyém. Ennyit mondtam. 

 

Németh Gyula polgármester egy fél évig. No de ez nagyon jó megoldás, hogy ha te keresed 

meg a saját helyettesedet. Sőt, természetesen a praxist el is adhatod, hogy ha az 

Önkormányzat hajlandó lesz azzal a helyettessel szerződni, akit te keresel meg.  

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő az nem helyettes akkor… 

 

Németh Gyula polgármester ha nem akkor majd ő lesz az… 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő a helyettes. A helyettesre nem kell az Önkormányzattól 

semmilyen megállapodás, tehát fél évig helyettesíthet bárki úgy, hogy az Önkormányzatnak 

tulajdonképpen nincs beleszólása… 

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő nincs tennivalója. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő… nincs tennivalója. 

 

Németh Gyula polgármester hát beleszólása mindig van, de természetesen nem a mi 

feladatunk. Féléven belül a vállalkozó orvosé a feladat. Akkor javaslom, hogy nézzük meg, 

hogy ezt meg tudjuk-e tenni, hogy szeptember végével szerződést bontunk közös 

megegyezéssel, és le tudunk-e szerződni egy új orvossal. Amennyiben igen, akkor a 

szerződést bontsuk fel szeptember 30-i dátummal. Szerintem ebben állapodtunk meg 
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korábban is, hogy ha folyamatos a lakosság ellátása, akkor a közös megegyezéssel nem fogjuk 

kivárni, vagy ha nem muszáj, nem várjuk ki a félév végét. 

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő hát ha neked jó így? Jó neked így? 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő hát nekem jó. Tehát amiről most szó van az két hónap. Tehát 

én ezt az elején is elmondtam, hogy megbeszéljük. Tehát egy közös megállapodás, ahogy az 

Önkormányzattal megbeszéljük, ahogy a lakosoknak jó.  

 

Németh Gyula polgármester hát a lakosok lehetőleg folyamatosan igénybe tudják venni az 

egészségügyi szolgáltatást. Ne legyen olyan zökkenő az átállásban, hogy azt a betegek 

negatívan érezzék, vagy… vagy egyáltalán befolyásolná az ő ellátásukat.  

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő most akkor ezalatt a két hónap alatt mi kiírunk 

pályázatot Rita, vagy ez hogy történik? Mi lesz a gyakorlati menete a dolgoknak? 

 

Dr. Tóth Rita jegyző nem, hát most egyenlőre az a gyakorlat, hogy most keresünk egy 

orvost. Tehát nem írhatunk ki pályázatot, mert a szerződés megszűnését követő hat hónapban 

van még praxisjog – tehát nem a felmondástól számítva –tehát mi nem írhatunk ki a Heni  

praxisjogára pályázatot. Tehát mi most felbontjuk vele a szerződést, ha sikerül. Lesz egy…  

Az önkormányzat fogja ezt a feladatot ellátni, az önkormányzat bízza meg azt az orvost, aki 

ezt a feladatot ellátja. És amikor majd Heninek ha sikerül, értékesíti a praxisjogot. Ha nem, 

akkor az hat hónap múlva visszaszáll az önkormányzatra. És majd csak akkor lehet pályázatot 

kiírni. Tehát most az Önkormányzat fogja az alapfeladatot ellátni. 

 

Németh Gyula polgármester volt ilyen régen is. 

 

 Dr. Tóth Rita jegyző igen, Az Önkormányzat fog ellátási szerződést kötni a helyettesítő 

orvossal. Mert hogy azért helyettesítő orvos, mert hogy nem lehet önálló praxisa.  

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő tehát akkor ennek, aki itt állandó orvos szeretne lenni, 

akkor annak Henivel kell tárgyalni elsősorban? 
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Németh Gyula polgármester hát ha Heni bízza meg akkor igen. Ha nem ő bízza meg, akkor 

nyilván a szerződésbontás akkor lehetséges, ha már van az Önkormányzattal olyan 

előtárgyalás, ahol le tudunk szerződni egy új orvossal.  

 

Horváthné Szántó Enikő képviselő jaj de bonyolult dolgok ezek. 

 

Németh Gyula polgármester legjobb lenne persze olyan orvossal, aki nem helyettesítőként, 

hanem majd a praxist működtető orvosként lenne itt. De most egyelőre ezzel még nagyon a 

kezdet kezdetén vagyunk.  

 

Dr Tóth Rita jegyző nekem az a javaslatom, hogy a múltkori ülésen pont erre hatalmaztuk 

fel polgármester urat, vagyis a Testület hatalmazta fel a polgármester urat arra, hogy 

folytasson ugye egyeztető tárgyalásokat, akár más orvos bevonásával is… és akkor most itt 

nem… nem kell szerintem újabb határozat, csak annyi hogy, hogy doktornőnek ezt az október 

1-i szerződés bontást tudomásul veszi. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő szeptember 30. 

 

Dr Tóth Rita jegyző vagy szeptember 30. bocsánat. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő azért, hogy október 1-el ti már az OEP-pel szerződni tudtok 

akkor. 

 

Dr Tóth Rita jegyző igen, igen… és akkor, hogy erre vonatkozóan…és akkor polgármester 

úr most akkor lefolytatja azokat a tárgyalásokat… és akkor egy  rendkívüli ülés keretében 

lehet a döntést meghozni. Mert ugye ez annak a függvénye, hogy tudja-e esetleg valaki  

vállalni ezt. 

 

Németh Gyula polgármester igen, tehát most dátumról úgy dönteni, hogy közben nem 

biztos, hogy lesz, akivel le tudunk szerződni, az felelőtlenség lenne. De így már beljebb 

vagyunk, mert tudunk egy dátumot és ahhoz tudunk igazítani. 

 

Dr. Tóth Rita jegyző igen. 
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Németh Gyula polgármester nem tudtam senkinek időpontot mondani, ráadásul ugye az 

OEP-pel folytatott egyeztetésből meg az látszott, hogy azért ez nem két hét, hanem ennek 

hivatalosan is van egy hosszú időszaka, egy procedúra. Ha így megfelel, akkor, amikor 

megvan az a személy, vagy az a vállalkozás akivel le tud az önkormányzat szerződni, akkor 

semmi akadálya annak, hogy szeptember 30-al felbontsuk közös megegyezéssel a szerződést. 

Ez így jó szerintetek? 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő jó, hát akkor én erről azért szó szerinti jegyzőkönyvet 

szeretnék most, jó, hogy én is átnézzem, hogy számomra is mindenben megfelelő-e. 

 

Németh Gyula polgármester de akkor foglald össze most. 

 

Dr. Vámos Henrietta képviselő jó hát most foglaltad össze, hogy abban az esetben, hogy 

ha… 

 

Németh Gyula polgármester jó. Van-e más egyéb téma? Akkor ebben meg tudunk 

állapodni. Meg. Szavaztassam meg? Hát szavazzuk meg.  

 

Dr. Tóth Rita jegyző hogy ezt a tájékoztatást tudomásul vette… esetleg. 

 

Németh Gyula polgármester jó.  

 

Dr. Tóth Rita jegyző …és akkor határozat nélkül. 

 

Németh Gyula polgármester akkor szavazzunk arról, hogy a háziorvosi szerződést közös 

megegyezéssel való megszüntetéséről tárgyalunk, illetve hogyha a folyamatos betegellátás 

megvalósul, akkor ennek az időpontja az önkormányzat részéről is megfelelő szeptember,  

2017. szeptember 30-al. Erről pontosan a következő testületi ülésen. Vagy akkor, amikor a 

tárgyalásokat lefolytattuk, illetve van egy elvi megállapodás egy helyettesítő orvossal. Egy 

szavazással vegyük tudomásul. 

 

Németh Gyula polgármester köszönöm. Egyhangúlag szavaztunk.  

 

A Képviselő-testület egyhangúlag az elhangzottakat tudomásul vette. 
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Németh Gyula polgármester megköszönte a megjelent képviselő – testületi tagoknak és a 

meghívottaknak a jelenlétet és további napirendi pontok hiányában a képviselő – testületi 

ülést 08: 55 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Németh Gyula      Dr. Tóth Ria 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 


