
Ónod Község Önkormányzata
3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. március 13-án megtartott
 rendkívüli nyilvános üléséről

Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 29.) rendelet módosításáról

Meghozott határozatok:

20/2008. (III. 13.): Horváth László képviselő megválasztása a pénzügyi, illetve az ügyrendi
bizottságba

21/2008. (III. 13.): Felhatalmazás a polgármester részére szerződés megkötésére a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral

22/2008. (III. 13.): Megbízás dr. Wirtz Ferenc részére, a helyettesítő háziorvosi teendők
ellátására

23/2008. (III. 13.): Pályázat kiírása a felnőtt háziorvosi állás betöltésére

24/2008. (III. 13.): Hozzájárulás a Rákóczi úton a főtértől a hivatalig terjedő
járdaszakasz önkormányzati tulajdonba kerüléséhez

25/2008. (III. 13.): A Konditerem használatáért fizetendő díjak meghatározásáról
szóló 87/2007. (X. 25.) határozat módosítása

26/2008. (III. 13.): Az Ónod 788. hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó,
31/2007. (V. 15.) határozat visszavonása



Ónod Község Önkormányzata
3552 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Jegyzőkönyv
Ónod Képviselő-testülete

2008. március 13-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint - jelen vannak:
- szavazati joggal: Bacsó János  polgármester , Sedenszki Imre alpolgármester,Burai
Jánosné,  Gálné Tatár Mária, Kiss Bertalan,  Solymosi Imréné, Tarnóczi József, Török
János, Vida Miklós képviselő.
- tanácskozási joggal: dr. Üveges István jegyző;
- meghívottként: Feka Béla, CKÖ elnöke, Horváth László, leendő képviselő, Szabóné
Tóth Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke.
Bacsó János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők
közül 9 fő jelen van, dr. Udvary Sándor képviselő 2008. február 26-án elhalálozott, az
ő képviselői mandátuma megszűnt, így a megválasztott és az eddig esküt tett
képviselők jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes.
Bacsó János jegyzőkönyvvezetőnek dr. Üveges Istvánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Solymosi Imréné és Kiss Bertalan képviselőket javasolja.
A testület egyhangúan- 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, amelyet az alábbiak szerint
fogadott el - 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -   a testület:

1. napirendi pont: Horváth László képviselői eskütétele, megválasztása a pénzügyi és
az oktatási bizottságba – E.: jegyző
2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről – E.: polgármester
3. napirendi pont: –  A háziorvosi ellátási kötelezettség teljesítésének aktuális
kérdései - E.: polg.
4. napirendi pont: Hozzájárulás a Rákóczi úton a főtértől a hivatalig terjedő
járdaszakasz önkormányzati tulajdonba kerüléséhez - E.: polgármester
5. napirendi pont: – A konditerem használatáról szóló határozat módosítása, az
ónodi hölgyek számára az ingyenes használat eltörlése, a férfiakkal szembeni
diszkrimináció miatt - jegyző
6.  napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek



1. napirendi pont: Horváth László képviselői eskütétele, megválasztása a pénzügyi
és az oktatási bizottságba – E.: jegyző

dr. Üveges István jegyző: dr. Udvary Sándor képviselő 2008. február 26-án elhalálozott,
az ő képviselői mandátuma megszűnt. Ilyen esetben a vonatkozó törvény alapján a
kislistán a mandátumot szerző képviselőket követő, legtöbb szavazatot kapott
személy kaphat mandátumot. Felkéri Szabóné Tóth Ágnest, a Helyi Választási
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2006. október 1-jén megtartott általános
önkormányzati választás jegyzőkönyve alapján a vonatkozó információkat.
Szabóné Tóth Ágnes, HVB elnöke:  a választáson a kiosztott 9 képviselői mandátumot
szerzett személyt  Horváth László független jelölt követi, 267 szavazattal. A
választási jegyzőkönyv szerint így ő jogosult arra, hogy a megüresedett mandátumot
megkapja.

Ezt követően a HVB elnöke előtt Horváth László letette a képviselői esküt, és átvette
a képviselői megbízólevelét.

Bacsó János polgármester:   Mivel dr. Udvary Sándor képviselőként a pénzügyi és az
ügyrendi bizottságnak is tagja volt, az a javaslata, hogy Horvát Lászlót is ezekbe
válassza meg a testület.
Horváth László képviselő bejelentette, hogy hozzájárul a nyilvános ülésen történő
megválasztásához, továbbá bejelentette személyes érintettségét az ügyben.
A testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással , ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

      Ónod Képviselő-testülete
                                                   20/2008. (III.  13.) határozata

Tárgy:Horváth László képviselő megválasztása a pénzügyi, illetve az ügyrendi bizottságba

A képviselő-testület Horváth László (lakóhelye: Ónod, Dózsa György u. 5.)  képviselőt

1. a személyes érintettsége miatt nem zárja ki a pénzügyi, továbbá  az ügyrendi bizottság
tagjává történő  megválasztásának döntéshozatalából;
2. megválasztja:
a) Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjává,
b) Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága tagjává.

Dr. Üveges István: ezt a döntést át kell vezetni az önkormányzat szmsz-ében is, tehát ahol
eddig Udvary Doktor Úr szerepelt, mint képviselő, oda most Horváth László lép be.
Bacsó János polgármester: az előterjesztés még hozzá kíván-e szólni valaki.
(Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont vitáját.)



A testület - egyhangúlag 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta

Ónod Község Képviselő-testülete
5/2008. (III. 14.) rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 29.) rendelet
módosításáról

1. §

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 29.) rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) - a képviselők névsorát tartalmazó - 1. számú mellékletében a „dr.
Udvary Sándor Zoltán képviselő” szövegrész helyébe a „Horváth László képviselő”
szövegrész lép.

2. §

Az SZMSZ bizottsági tagok nevét tartalmazó 3. számú mellékletében
a) az Ügyrendi Bizottság tagjainak felsorolásában a „dr. Udvary Sándor Zoltán képviselő”
szövegrész helyébe a „Horváth László képviselő” szövegrész lép,
b) a Pénzügyi Bizottság tagjainak felsorolásában a „dr. Udvary Sándor Zoltán képviselő”
szövegrész helyébe a „Horváth László képviselő” szövegrész lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bacsó János polgármester dr. Üveges István jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. március 14.
dr. Üveges István jegyző

Kiss Bertalan képviselő, az Ügyrendi Biz. elnöke: köszönti Horváth László képviselőt az
ügyrendi bizottságba. Felhívja képviselőtársa figyelmét a vagyonnyilatkozat
leadására.
Horváth László képviselő: köszöni szépen; a vagyonnyilatkozat leadására vonatkozó
kötelezettségét megértette, természetesen időben le fogja adni.



2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a legutolsó ülés óta tett főbb önkormányzati intézkedésekről – E.: polgármester

I. Szennyvizes per aktualitásai

Bacsó János polgármester: a hitelfelvételünk folyamatban van, szeretné, ha március 31-
ére, az ítélethirdetés napjára maximális hitelfelvételre készen állna az önkormányzat;
a perbeli ellenfél, az Olajterv ellen- és csatlakozó kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb
Bírósághoz, a mi felülvizsgálati kérelmünkre.

II. A vásár szervezésében az átalakítások jól sikerültek.

Bacsó János polgármester:köszöni a képviselőknek, hogy részt vettek a vásár
megszervezésében.
A következő vásárra még több parkolási lehetőség lesz.

III. Sajópetri felmondta az oktatási társulást

Bacsó János polgármester: Sajópetri megküldte az oktatási társulásra vonatkozó
felmondását,  a szerződésben előírt határidőn belül.
Tarnóczi József képviselő: ő már annak idején jelezte, hogy Sajópetri csak egy évre fog
társulni. Ezen Ónod sok pénzt bukhat.
Bacsó János polgármester: Kisgyőr társult volna, de az Olajterv-es ügy elriasztotta őket.
Gálné Tatár Mária képviselő: Tarnóczi képviselő úrtól kérdezi, hogy Muhiban a
társulás keretében együtt választották meg a vezetőt?
Tarnóczi József képviselő: közös ülésen fogadták el.
Gálné Tatár Mária képviselő: ő úgy tudja, hogy ez nem így volt.
Bacsó János polgármester: kéri a testület tagjait, hogy kapcsolataikat felhasználva
keressenek olyan partnereket, akik szívesen társulnának Ónoddal.

IV. Pályázatok aktualitásai

Bacsó János polgármester: befogadták az iskola felújítására irányuló pályázatunkat.
Fűkasza pályázaton 250.000 Ft-ot lehet nyerni, fűkaszára.
Hulladéktelep felszámolására irányuló pályázat: ez egy 5.000.000 Ft-os beruházás,
20% önerő szükséges hozzá.
Sedenszki Imre alpolgármester:  a megyei közgyűlés elnöke, dr. Ódor Ferenc úr tavaly
az ónodi országgyűlés emlékünnepségén azt ígérte, hogy egy községi rendezvényhez
támogatást nyújt.
Bacsó János polgármester: a Leader csoport biztosan támogat minden településen 1-1
nagyobb rendezvényt.
Az óvodai pályázatunkat befogadták, az orvosi rendelőét elutasították.
A TIOP-os kiírásban informatikai eszközökre lehet pályázni: 8 db. interaktív tábla,
4db. számítógép, szavazógép. A beadott pályázati lapok alapján a gép kiszámolja,
hogy az adott településnek milyen felszerelés jár.
Az útpályázat keretében a tervek készülnek.



3. napirendi pont: –  A háziorvosi ellátási kötelezettség teljesítésének aktuális
kérdései

dr. Üveges István jegyző:  dr. Udvary Sándor képviselő, a község felnőtt háziorvosa
2008. február 26-án elhalálozott. Az új orvos megválasztásáig a működtetési jog az
orvos halálával visszaszáll az önkormányzatra. Az ellátási kötelezettség az
önkormányzaté. A praxisjog az elhunyt családjáé, de ha azt hat hónapon belül nem
tudják értékesíteni, az önkormányzatra száll.

Bacsó János polgármester: szerződést kell kötni a MEP-pel: az önkormányzat kapja  a
MEP-től az állami támogatást, amelyet utána átutal az orvosnak. Ez 6 hónapig mehet
így.
Sajnos egyelőre nincs érdeklődő sem a háziorvosi állásra. Ahhoz, hogy az ellátás
folyamatos legyen, az lenne a legegyszerűbb, ha a mostani, helyettesítő orvost
bíznánk meg. Udvary doktor családjával folyamatos kapcsolatban kell lennünk.
Kiss Bertalan képviselő: sokan elviszik innen a kártyájukat.
Török János képviselő: kevés időt tölt itt a helyettesítő orvos.
Tarnóczi József képviselő: ezt a családdal kell megbeszélni. Úgy tudja, hogy most a
család csak fix időt fizet a helyettesítésért. Most a család feladata eladni a praxist.
Bacsó János polgármester: ő attól fél, hogy ha a praxis nem kerül eladásra, akkor
visszaszáll az önkormányzatra.
Tarnóczi József képviselő: kivárják a 6 hónapot, és utána ingyen használják majd a
praxist.
Vida Miklós képviselő: egy praxis mennyibe kerül?
Tarnóczi József képviselő: 10.000.000-12.000.000 Ft-ba, de az ónodit kb. 8.000.000Ft-ért el
lehetne adni.
Gálné Tatár Mária képviselő: a gyerekorvos nem vállalja?
Bacsó János polgármester: nincs meg a szakvizsgája.
dr. Üveges István jegyző: a pályázó orvost Muhinak is el kell fogadnia.
Török János képviselő: szükség esetén szolgálati lakást kell felajánlani.
dr. Üveges István jegyző: más településen úgy lett háziorvos, hogy az önkormányzat
vállalta a takarítást és a rezsit is.
Bacsó János polgámrester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-tartózkodás és ellenszavazat nélkül- az
alábbi  határozatot hozta:

      Ónod Képviselő-testülete
                                                   21/2008. (III.  13.) határozata

Tárgy: Felhatalmazás a polgármester részére szerződés megkötésére a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárral



A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítő felnőtt háziorvosi
teendők ellátására, ennek  biztosítása céljából, az önkormányzat, mint a működtetési jog
jogosultja nevében finanszírozási szerződést kössön a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.
(Az aláírt szerződés ezen határozat mellékletét képezi.)

Bacsó János polgármester: a fenti döntés mellett megbízást kell adni a helyettesítő
háziorvos részére is, szerződésben. Ez az ÁNTSZ engedélyének kiadásához is kell,
ami viszont előfeltétele a MEP általi finanszírozásnak.
Az előterjesztés alapján a testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-tartózkodás és
ellenszavazat nélkül- az alábbi  határozatot hozta:

      Ónod Képviselő-testülete
                                                   22/2008. (III.  13.) határozata

Tárgy: Megbízás dr. Wirtz Ferenc részére, a helyettesítő háziorvosi teendők ellátására

A képviselő-testület

1. a dr. Udvary Sándor halála miatt jelenleg betöltetlen felnőtt háziorvosi körzetben a
helyettesítő háziorvosi teendők ellátásával megbízza dr. Wirtz Ferenc sajószögedi
háziorvost (székhely: 3529 Miskolc, Perczel M. u. 32. telephelye: 3599 Sajószöged,
Ady u. 12., az alábbi feltételekkel:

a) a megbízás időtartama csak addig tart, amíg az ónodi háziorvosi körzet praxisjoga
értékesítésre kerül, illetve a képviselő-testület  új háziorvost választ;

b) a képviselő-testület a jogszabályok által lehetővé tett kedvezményeket biztosítja dr.
Wirtz Ferenc részére a helyi adó vonatkozásában;

2. felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú „Megbízási Szerződés” aláírására.
(Az aláírt szerződés ezen határozat mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester, jegyző

Bacsó János polgármester: a fenti döntés mellett ki kell írni a pályázatot az orvosi
állás betöltésére. Az írásban kiküldött előterjesztésnek megfelelően javasolja a
pályázat tartalmát meghatározni. Ez csak a jogszabályban meghatározott minimum
elvárásokat tartalmazza. Ez a szöveg jelenik majd meg az Egészségügyi Közlönyben
pályázati kiírásként.
Az előterjesztés alapján a testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-tartózkodás és
ellenszavazat nélkül- az alábbi  határozatot hozta:



      Ónod Képviselő-testülete
                                                  23/2008. (III. 13.) határozata

Tárgy:  Pályázat kiírása az ónodi felnőtt háziorvosi állás betöltésére

1. Ónod Község Képviselő-testülete Ónod Községre és Muhi Községre kiterjedő területi
ellátási kötelezettséggel pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi állás betöltésére, vállalkozási
formában.
 (2100 kártya)

2. Az állás betöltésének feltétele:
 Büntetlen előélet,
 A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában meghatározott szakorvosi képzettség,
 Működési engedély megszerzésének lehetősége.

3. A pályázathoz csatolandó:
 Részletes szakmai önéletrajz,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 Diploma másolatok
 Működtetési jog megszerzésére való jogosultságot igazoló okirat másolata (ÁNTSZ

DDRI határozata, illetve hatósági bizonyítványa),
(A másolatok eredeti példányait a pályázatok elbírálásakor személyesen be kell mutatni.)

4.A pályázat beérkezésének határideje: a megjelenéstől számított 30 naptári nap.
5. A pályázat elbírásának határideje: a pályázat beérkezésének határidejét követő első
képviselő-testületi ülés.

6. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

7. A pályázatok benyújtható:  Ónod Polgármesteri Hivatal (3551  Ónod, Rákóczi u. 64.). A
zárt borítékra kérjük ráírni: „Orvosi pályázat”
8. Az önkormányzat a jelen pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben történő többszöri
megjelentetésének jogát fenntartja.
9. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni dr. Üveges Istvánnál, Ónod jegyzőjénél a 06 (46)
466-101-es telefonszámon lehet.
Felelős: polgármester, jegyző

4. napirendi pont: Hozzájárulás a Rákóczi úton a főtértől a hivatalig terjedő
járdaszakasz önkormányzati tulajdonba kerüléséhez - E.: polgármester

Bacsó János polgármester:  ez a döntés azért kell, hogy a főtér a tulajdonunkba legyen,
hogy pályázni lehessen a felújítására. Az út most az államé, a közútkezelő kezeli, de
az előzetes egyeztetések alapján hozzájárulnak az ingatlan megosztásához, úgy, hogy
a járda a főtér és a hivatal közötti szakaszon az önkormányzat tulajdonába kerül.
Ehhez kell most a testületnek hozzájárulnia, mint leendő tulajdonosnak.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?



Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját. A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

      Ónod Képviselő-testülete
                                                   24/2008. (III.  13.) határozata

Tárgy: Hozzájárulás a Rákóczi úton a főtértől a polgármesteri hivatalig terjedő
járdaszakasz önkormányzati tulajdonba kerüléséhez

Ónod Község Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 209  hrsz.-ú ingatlan megosztása után
létrejövő, a Rákóczi úton a főtértől a polgármesteri hivatalig terjedő járdaszakaszt magában
foglaló új ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüljön.

5. napirendi pont: – A konditerem használatáról szóló határozat módosítása, az
ónodi hölgyek számára az ingyenes használat eltörlése, a férfiakkal szembeni

diszkrimináció miatt – jegyző

dr. Üveges István jegyző: a megyei közigazgatási hivatal jelzése alapján a konditerem
használatáért fizetendő díjak meghatározásáról szóló 87/2007. (X. 25.) határozat
módosítása szükséges, a férfiakkal szembeni diszkrimináció miatt, vagyis nem
mondhatja azt a testület, hogy a konditermet az ónodi hölgyek ingyen használhatják.
Az a javaslata, hogy ezt a szövegrészt vonja vissza a testület.
Bacsó János polgármester: a napirendi pont vitájához még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester lezárta a napirendi pont
vitáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A testület egyhangúan, 10 igen szavazattal-ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

      Ónod Képviselő-testülete
                                                   25/2008. (III.  13.) határozata

Tárgy: „A konditerem használatáért fizetendő díjak meghatározása” tárgykörű,
87/2007. (X. 25.) számú határozat módosítása (az ónodi hölgyek nem használhatják
ingyen a konditermet)

A képviselő-testület „A konditerem használatáért fizetendő díjak meghatározása” tárgykörű,
87/2007. (X. 25.) számú határozatából az alábbi szövegrészt visszavonja:
„az ónodi lakcímmel rendelkező hölgyek térítésmentesen használhatják a konditermet”.

6.  napirendi pont: Egyéb önkormányzati ügyek, képviselői javaslatok, lakossági
kérelmek



I. Bacsó János polgármester: Rutter Lajos ónodi vállalkozó kamionparkolót szeretne
kialakítani a malom mögötti, a közelmúltban géppel elegyenlített, jelenleg már a
vásári napokon parkolóként szolgáló önkormányzati ingatlanon.
Véleménye szerint jó ötlet, de azt gondolja, hogy bátorság Rutter Lajossal üzletet
kötni. Ugyanakkor, mivel a két autópálya lehajtóhoz elég közel vagyunk, nem rossz
az elképzelés.
Kiss Bertalan képviselő: a vásárra az a parkoló pont jó lenne.
Tarnóczi József képviselő: ha Rutter ezt komolyan gondolja, akkor adjon hozzá konkrét
igényt, tervet.
Török János képviselő: a faluba nem szabad behozni egy kamionparkolót.
(A testület ebben az ügyben nem hozott érdemi döntést.)

II. Török János képviselő: nem ért egyet a szóban forgó788. hrsz-ú, malom mögötti telek
eladásával Burainé részére, javasolja, hogy a testület vonja vissza a tavalyi
határozatot, még akkor is, ha az abban foglaltak időközben nem valósultak meg.
Bacsó János polgármester: az előterjesztéshez még hozzá kíván-e szólni valaki?
Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést. A testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

       Ónod Képviselő-testülete
                            26/2008. (III.  13.) határozata

Tárgy:  „Az Ónod 788 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, a malom melletti ingatlan
megosztása, és az így létrejövő 788/1 hrsz.-ú ingatlan eladása Burai Jánosné részére”
tárgykörű, 31/2007. (V. 15.) számú határozat visszavonása

A képviselő-testület „ Az Ónod 788 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, a malom melletti
ingatlan megosztása, és az így létrejövő 788/1 hrsz.-ú ingatlan eladása Burai Jánosné
részére” tárgykörű, 31/2007. (V. 15.) számú határozatát visszavonja.

III. dr. Üveges István jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a meghatározott
létszámkerethez képest kevesebb dolgozó van jelenleg a hivatalban, kevesen vannak,
nagy a munkatársak leterheltsége, ezért a létszámkeretet fel kell tölteni. Erről nem
kell szavaznia a testületnek, hiszen az idei költségvetési rendelet lehetőséget ad még
két új munkatárs felvételére.
Gálné Tatár Mária képviselő: ha a munkaügyi központ által nem támogatott embert
veszünk fel, vád ér minket, hogy ezért kellett elküldeni embereket tavaly.
Mindenképen azt javasolja, hogy a Munkaügyi Központ által támogatott embert kell
felvenni.
Solymosi Imréné képviselő: úgy nem lehet dolgozni, hogy évente cserélődnek az
emberek.

IV. Bacsó János polgármester: a görög katolikus egyház kéri a  könyvtárat használatra
hitéleti helyszín ( gyülekezeti terem) kialakítása céljából.



Sedenszki Imre alpolgármester: arról volt szó, hogy ott közösségi ház lesz. Ha a
pályázatot megnyerjük, nem lehet majd őket onnan kitenni.
Gálné Tatár Mária képviselő: miért nem használják a katolikus parókiát?
(A testület úgy döntött, hogy ki kell dolgozni a bérleti szerződést az egyházi
vezetőkkel, s akkor kerül újra napirendre ez a téma.)

Bacsó János polgármester: megkereste a Volán az önkormányzatot, hogy biztosítsa a
buszvégállomáson a parkolást. A véleménye szerint meg kellene engedni a Borsod
Volánnak, hogy a Hősök kertje előtt parkoljanak a buszok, ott nem zavarnának
senkit.
A javaslattal a testület egyet értett.

A Borsod Volán által megküldött menetrendváltozást a testület tudomásul veszi.

Sedenszki Imre alpolgármester: Ónodon hol lehet autóbontást végezni?
dr. Üveges István jegyző:   szerinte ez telepengedély-köteles tevékenység, szakhatósági
állásfoglalások alapján adja ki rá az engedélyt a jegyző.

Burai Jánosné képviselő:  a Muhi utcán Lovász Gizi kutyájával valamit kezdeni kellene,
mert zavarja a környéken élők nyugalmát.

Ezt követően Bacsó János polgármester feltette a kérdést: van-e bárkinek egyéb,
közérdeklődésre számot tartó kérdése, javaslata?

Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a polgármester megköszönte a képviselők
munkáját, és bezárta a testületi ülést.

K.m.f.

Bacsó János dr. Üveges István
            polgármester jegyző

Solymosi Imréné                 Kiss Bertalan
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő



Melléklet Ónod Képviselő-testületének 22/2008. (III. 13.) határozatához

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről: Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó) – képviselője a mindenkori polgármester, a jelen szerződés megkötése időpontjában
Bacsó János polgármester, címe: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.,
másrészről Dr. Wirtz és Tsai Bt., székhely: 3529 Miskolc, Perczel 32. telephelye: 3599
Sajószöged, Ady u. 12. mint megbízott (továbbiakban: Megbízott), képviselője: Dr. Wirtz
Ferenc,  között
felnőtt háziorvosi területi kötelezettség vállalása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:

1./ Megbízó megbízza Megbízottat, mint felnőtt háziorvosi szolgálatot működtető
egészségügyi szolgáltatót – a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 8.§ (1) és (4) bekezdése alapján kötelező feladatai közé tartozó- ezen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott földrajzi területű háziorvosi körzet (ellátási terület)
működtetésével, valamint ezen körzeten belül a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról
szóló 4/2000. (II.25.) EüM. Rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátásával.

2./ Megbízott az 1./ pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben kijelenti, hogy a
jogszabályok által előírt – egészségügyi vállalkozás keretében, egészségügyi szolgáltató
tevékenység nyújtására (háziorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó – feltételeknek
megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

3./ Megbízott az ellátási területén a háziorvosi feladatokat – Borsod – Abaúj - Zemplén
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: Finanszírozó) kötött „ az
egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira” megnevezésű alapszerződéshez
(továbbiakban: finanszírozási szerződés) kapcsolódó I. számú mellékszerződésben is
megjelölt, a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően,
ezen feltételekkel rendelkezően látja el.

4./ Megbízó a megbízást 2008. év április hó 1. napjával kezdődően 6 hónap határozott időre
adja, Megbízott a megbízást ugyanezen időponttól határozott időre vállalja, azzal a kikötéssel,
hogy amennyiben fenti háziorvosi körzet praxisjoga értékesítésre kerül, illetve Megbízó új
háziorvost választ, ezen szerződés érvényét veszti, azonnali hatállyal megszűnik.

5./ Megbízott köteles ellátni – a külön jogszabályban foglaltak szerint a háziorvosához
bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül – a rendelési idejében hozzá forduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást
igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet. Az ezen tevékenységért járó díjazást külön szabályozás határozza
meg.

6./ Megbízott háziorvos személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.



A háziorvos helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – a Megbízott
gondoskodik. Helyettesítő orvos neve: Dr. Kostyál Ákos (székhelye: 3434 Mályi, Lehel u.
17.)  Pecsétszáma: 21128.

7./ Megbízott háziorvosi rendelési idejét a 2. számú melléklet tartalmazza, melyet köteles
betartani.

8./ Megbízott tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó a háziorvosi ellátás finanszírozására
vonatkozó szerződéseket – az 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII.01.) Kormányrendelet alapján – Megbízóval köti meg, aki köteles az ezek alapján
folyósított finanszírozási teljes összegét Megbízottnak átadni, aki az átadott összeg felett
szabadon rendelkezhet, amennyiben az ellátás a helyettesítés szabályainak megfelelő
mértékben biztosított.

9./ Megbízó jogosult a jelen szerződés teljesüléséről a Megbízottal való előre egyeztetett
módon és időben tájékozódni.

10./ Megbízott legkésőbb nyolc naptári napon belül köteles a Megbízót tájékoztatni az általa
biztosított háziorvosi szolgáltatás adataiban keletkezett lényeges érdemi változásokról.

11./ Megbízó és Megbízott kölcsönösen kötelezettséget vállal az együttműködésre a területi
ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében, ezért
kijelenti, hogy minden e tárgyban felmerülő vitás kérdést közvetlen megbeszélés alapján
kíván rendezni.

12./ Megbízó vállalja, hogy a jogszabályok által lehetővé tett kedvezményeket biztosítja
Megbízott részére, a helyi adó vonatkozásában.

13./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
többször módosított 1959. évi IV. törvény, illetve a mindenkor hatályos egészségügyi
jogszabályok az irányadóak.

14./ Ezen szerződés 1-3. mellékletét képezik az alábbi dokumentumok másolatai:
Mellékletek:   1.) A háziorvos adatai

2.) Rendelési idő
3.) Alapszerződés  a Finanszírozóval ( utólag csatolandó)

Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a
szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Ónod, 2008. március 21.

…………………………………………                       …………………………………………
Megbízó részéről Megbízott részéről



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A háziorvos adatai

Név: Dr. Wirtz Ferenc /an: Mundy Erika
Szül. hely, idő: Miskolc, 1959. 10.29.
Lakóhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre u.12.
Székhely: 3529 Miskolc, Perczel  M.u 32.
Szakképzettséget igazoló okmányok kibocsátói, számai:

- Sebészet                    1988.12.01.
- Traumatológia          1990.12.01.
- Kézsebészet              1995.03.01.
- Háziorvostan            2002.04.02.
- Foglalkozás eü.        2007.01.17.

Orvosi tevékenység végzésének engedélyei :ÁNTSZ engedély 1661-2/2005 Háziorvosi
                                               382-2/2007  Foglalkozás eü.

Orvosi pecsét lenyomata 41216

Cg. 05-06-012762
Adószám: 8339032399
Bank Bükkalja Takarékszövetkezet 54200135-11009508
OEP kód 04 A 992
ÁNTSZ kód 050091139



2. SZÁMÚ MELLÉKLET

RENDELÉSI IDŐ

Hétfő: 14:30 – 16:30    Ónod Felnőtt háziorvosi rendelő
Kedd: 7:30 – 9:30         Muhi Háziorvosi rendelő
Szerda: 14:30 – 16:30   Ónod Felnőtt háziorvosi rendelő
Csütörtök: 7:30 – 9:30  Ónod Felnőtt háziorvosi rendelő
Péntek: 14:30 – 16:30   Ónod Felnőtt háziorvosi rendelő


