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Jegyzőkönyv 

 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. november 15-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről 

  

  

Helye: Sóskút tanácsterme 

  

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint 

  

Pusztazámor község részéről jelen vannak:          

                                                

Pátrovics Benedek            polgármester  

Békési Géza              alpolgármester 

                                               Garainé Kiss Gabriella képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Kára képviselő 

                                               Orosz Béla    képviselő 

                                               Hornyák András                     képviselő 

 

Távolmaradók:          Oláh Gábor       képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal               

jelen van:                               Dr. Kosztyi Emma   jegyző 

  

Sóskút község részéről jelen vannak:  

König Ferenc    polgármester  

Csernyák Péter   alpolgármester  

Bereczkiné Ulehla Anna  képviselő 

Chrenkó Edina   képviselő 

Kuzselné Schóber Ágnes  képviselő 

Mátrai Miklósné   képviselő 

Dr. Vezsenyi Magdolna  képviselő 

  

 

 

Sóskúti Képviselő-testülettel közös ülés napirendje: 

 

1. Orvos szerződések 

Előterjesztő: Kőnig Ferenc polgármester 

 

 

2.  Egyebek 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen 

van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Csernyák Pétert kérte fel. A 

napirendi pontokat az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal a Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Megállapítja, hogy a pusztazámori Képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

Orvosszerződések 

 

König Ferenc Sóskút polgármester: 

Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 

Megkérdezi van-e valakinek hozzáfűzni valója. 

Nem volt. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

A pusztazámori Képviselő-testület tagjai is megkapták az anyagot. Megkérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása. 

Nem volt. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy még 2011. május 15-én mindkét testület határozatot hozott, hogy külön kell 

választani mindegyik orvos szerződésében a praxisjogot a helyiség bérleti szerződésétől, 

használatától, valamint aktualizálni kell a megkötött szerződéseket. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az orvosok megbízási szerződésének jóváhagyását.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

66/2011.(11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Orvosokkal kötendő megbízási, helységhasználati szerződések jóváhagyása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. 

Andrásfalvy András Ders, Dr. Bezerédi János felnőtt háziorvossal, és Dr. Zajkás Gábor 

gyermek háziorvossal kötendő megbízási és helységhasználati szerződéseket valamint 

Dr. Tállai Zsuzsanna fogorvossal kötendő megbízási szerződést az előterjesztés szerint 

jóváhagyja, a szerződések aláírásával megbízza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

 

Helyettesítésre vonatkozó kérelem 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Elmondja, hogy mindkét testülethez írásos kérelmet juttatott el Dr. Andrásfalvy András Ders 

felnőtt háziorvos, amelyben azt kéri, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy 1 évre a 

helyettesítését dr. Pintér Márk lássa el. 
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König Ferenc Sóskút polgármestere: 

Nem biztos, hogy egy év. Lehetnek hónapok, stb. 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere: 

Megjegyzi, ha Dr. Andrásfalvy András Ders 1 évet kér, akkor erről kellene szavazni.  

Megszavaztatja, hogy Andrásfalvy doktort 1 évig a jelenlévő Pintér Márk helyettesítse. Az 

ÁNTSZ vezetőjének írásos levele alapján a helyettes a rendelési idejének 50%-ában köteles a 

helyettesítendő doktort helyettesíteni, nem a saját rendelési idejében.  

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

67/2011.(11.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dr Andrásfalvy András Ders felnőtt háziorvos 1 éves helyettesítéséhez 

hozzájárulás megadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Filovita 

Kft. (képviseli: dr Andrásfalvy András Ders felnőtt háziorvos) kérésére 2011. december 

1-től, 2012. november 30-ig hozzájárul, hogy helyettesítését az I. számú háziorvosi 

körzetben dr. Pintér Márk lássa el.  

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere a közös testületi ülést berekeszti, az ülést 

Pusztazámor Község Képviselő-testülete külön teremben folytatja.  

 

 

 

3. napirendi pont 

 

A Pusztazámor Községért Közalapítvány elnökének, Kralovánszky Kristófnak 

elnökségről való lemondása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Ismerteti a kuratórium elnökének lemondását tartalmazó nyilatkozatot és kéri a képviselőket, 

hogy egy új tag, ill. új elnök személyén november 28-ig gondolkodjanak. 

 

A képviselők mindegyike külön-külön köszöni a kuratórium elnökének áldozatos és 

kiemelkedő munkáját. 

 

Pátrovics Benedek polgármester:  

Felhívja még a figyelmet a kuratóriumi tag jelölésével kapcsolatban az alapító okiratban 

szereplő összeférhetetlenségekre. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Kiegészíti annyival még, hogy nem lehet tag sem elnök az önkormányzattal alá-

fölérendeltségi vagy rokoni kapcsolatban álló személy. 

Kéri a képviselőket, hogy a következő testületi ülésen mindenki tegye meg javaslatát. 
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Békési Géza alpolgármester: 

Elnöknek javasolja Győrfi Miklóst, hogy meglegyen a folyamatosság, és teljesen alkalmas a 

feladatra. 

 

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő:  

Egyetért, a bizottsági munkája alapján javasolja Győrfi Miklós elnöknek. 

 

 

 

4. napirendi pont 

 

Karácsonyi ajándékozás 

 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Megkérdezi, hogy az idős pusztazámori lakosoknak tervez-e a testület ajándékozást karácsony 

alkalmával. A tárgya lehet bármi. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Javasolja, hogy 60 éven felül vagy bármilyen korosztálytól kezdve legyen 5000,-Ft/fő az 

ajándék. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző:  

Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat közpénzéből kizárólag szociális alapon vagy 

támogatási szerződés jogcímén teljesíthetőek kifizetések. 

 

Orosz Béla képviselő: 

Felkéri a jegyzőt, hogy ne azt mondják, hogy hogyan nem lehet megoldani, hanem inkább azt 

keressék, hogy mi a megoldás. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a jogszabályok szerint fognak eljárni és megkeresik a törvényes megoldást az 

idős korúak ajándékozására. 

 

 

 

5. napirendi pont 

 

Dr. Andrásfalvy András telek-ajándékozási szerződésében foglalt határidő 

meghosszabbítása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Előzményként elmondja, hogy Dr. Andrásfalvy András Ders annak idején úgy kapta 

ajándékba a telkét az önkormányzattól, hogy cserébe 2016. évig a községben háziorvosként 

működik.  

Felolvassa Dr. Andrásfalvy András Ders felnőtt háziorvos levelét, melyben azt kéri, hogy 1 

éves külföldi továbbképzés miatti hiányzásának ellentételezéseként az ajándékba kapott 

telekre további 1 évig, azaz 2017. évig vállalja a háziorvosi feladatok ellátását Pusztazámor 

községben. 
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Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

68/2011.(11.15) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Telekvásárlási szerződés módosítása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy a Dr. 

Andrásfalvy Andrással 2003. évben megkötött ingatlanajándékozási szerződésben 

foglalt 12 év, Pusztazámor község területén történő háziorvosi feladatok ellátásának 

kötelezettségét 1 évvel meghosszabbítja. Dr. Andrásfalvy András Ders vállalása így 

2016.10.08. helyett, 2017.10.08-ig tart. 

  

Határidő: 2011. december 1.     Felelős: polgármester 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Iskola épületében mosdók felszereltsége 

 

 

Garainé Kiss Gabriella képviselő: 

Tájékoztatja a testületet, hogy az sóskúti iskola igazgatójával egyeztetve a pusztazámori 

tagintézmény mosdóiba szeretne papírtörölköző-tartót, illetve szappanadagolókat 

felszereltetni. Az igazgatóasszonynak annyi kérése volt ezzel kapcsolatban, hogy ha egy mód 

van rá, akkor a sóskúti iskolában felszereltekkel megegyező típusú eszközöket 

vásároljon,mivel az utántöltésekről a sóskúti iskola fog gondoskodni. 

 

 

 

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, Pátrovics Benedek pusztazámori polgármester 

a közös testületi ülést 19:30 órakor berekesztette. 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma        Pátrovics Benedek 

 jegyző             polgármester 


