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J  E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 18-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – hivatalos helyisége 
 
 
Jelen vannak:  Gáncs István    polgármester 
   Kászpári György   alpolgármester 
   Boda László    képviselı 
   Farkas Dénes Árpád   képviselı 
   Gáncs Tamás    képviselı 

Jilling Tibor    képviselı 
   Müller Tamásné   képviselı 
   Pámer Ildikó    képviselı 
   Szijártó József    képviselı 
   Vetró Katalin    képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak: 
 
 
                        Tolnai Lászlóné                jegyzı 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 
   Jilling Tibor     képviselı 
     
     
Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 9 fı képviselı-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a 
továbbiakban vezeti. 
    
 
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm jegyzı asszonyt, alpolgármester urat, a 
képviselı-testület tagjait.  
 
 
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát. 
 
 
Napirendi javaslat:        Elıterjesztı: 
 
 
1./ Háziorvosi helyettesítési megbízási szerzıdés megtárgyalása   Gáncs István  
              polgármester 
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2./ Zomba Körzeti Nevelési Oktatási Központ Bölcsöde és Óvoda  Gáncs István    
     Óvodai intézményegység-vezetı személyérıl döntés   polgármester 
  
3./ Egyebek         Gáncs István  
          polgármester 
 
4./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi 
javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Háziorvosi helyettesítési megbízási szerzıdés megtárgyalása   
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
Gáncs István polgármester: a napirendi ponthoz tartozó anyagot minden képviselı társam 
megkapta. A rendkívüli testületi ülésre azért volt szükség, mert az egészségügyi szolgálat 
mőködési engedélyének módosítását a következı héten be kell nyújtani az ÁNTSZ felé 
ahhoz, hogy 2010. augusztus 1-jétıl folyamatos maradjon a finanszírozás. Mivel a mai napig 
a háziorvosi pályázatra nem érkezett jelentkezı, tárgyalásokat folytattunk a háziorvosok 
helyettesítésére a szedresi és a kölesdi háziorvossal. A tárgyalások eredményeként a szedresi 
háziorvos nem vállalta a helyettesítést, viszont a kölesdi háziorvos igen. A mőködési engedély 
módosítási kérelemben a helyettes orvos nevét és rendelési idejét is fel kell tüntetni és el kell 
küldeni mellékletként a vele megkötött megbízási szerzıdést. Az orvos személyérıl és a vele 
kötendı megbízási szerzıdésrıl kell döntenie most a képviselı-testületnek.  
 
 
Jilling Tibor képviselı: szeretném megkérdezni, hogy miért a kölesdi orvossal kötjük meg a 
megbízási szerzıdést? 
 
 
Vetró Katalin képviselı: nekem is ez lett volna a kérdésem. 
 
 
Gáncs István polgármester: a válaszom erre a következı. A számba vehetı lehetıségek közül 
Szedres és Kölesd háziorvosa jöhet szóba. Mind a két orvossal egy idıben vettem fel a 
kapcsolatot. A szedresi orvos a tárgyalások folyamán - amely személyesen a hivatalban 
valamint a szedresi orvosi rendelıben történt három alkalommal - a tárgyalások befejeztével 
szóbeli igen választ adott azzal a kitétellel, hogy Tengelicen valamint Szılıhegyen történnek 
a helyettesítések, Jánosmajorban, valamint a szociális otthonban már nem. De a felsoroltak a 
kölesdi orvos feltételeivel is egybeesnek. Az ellenszolgáltatási érték a szedresi orvos esetében 
500 e Ft/hónap volt, valamint minden olyan technikai háttér – elsısorban itt informatikai 
háttérre gondolok – álljon rendelkezésére, amely egy helyettesítési praxis betöltéséhez 
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minimális feltétel. Ezeket a kölesdi háziorvos is feltételként szabta. Azonban a szedresi orvos 
az utolsó egyeztetés alapján – amikor már a szerzıdés megkötésére került volna sor- a 
családjával konzultálva visszalépett a megegyezéstıl. Indokként a családi helyzetén kívül a 
sióagárdi doktornı szülési szabadságát, valamint a tolnai doktor halálesetét hozta fel. Tudni 
kell, hogy mind a két orvos a szedresi doktor úr helyettesítıje volt. Így hosszútávon nem látta 
biztosítottnak az ı általa ellátott két körzetet. Ezzel párhuzamosan a kölesdi orvossal 800 e 
Ft/hónap ellátási díjról tárgyaltunk a már említett hasonló feltételek mellett. Ezek után a 
helyettesítési orvos ügyében az utolsó tárgyaláson dr. Szabó Zoltánnal 750 e Ft-ban tudtunk 
megállapodni.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

47 /2010. (VI.18.) számú Képviselı-testületi  határozata 
                               
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. augusztus 1. napjától Tengelic 
vegyes háziorvosi körzetében a betegek egészségügyi alapellátási és iskola egészségügyi 
feladatainak ellátását dr. Szabó Zoltán Sándorral kötött helyettesítési megbízás alapján 
biztosítja. A helyettesítési díjra részben a körzet REP finanszírozás részben az önkormányzat 
költségvetése nyújt fedezetet. 
 
2. A képviselıtestület a megbízási szerzıdést az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, 
s felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
3. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az aláírt megbízási szerzıdést illetve a testületi 
döntést tartalmazó határozat kivonatot továbbítsa az ÁNTSZ és a Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár Szekszárdi Kirendeltségeire.   
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
              Tolnai Lászlóné jegyzı  
 
 
 
2./ Zomba Körzeti Nevelési Oktatási Központ Bölcsöde és Óvoda Óvodai intézményegység-
vezetı személyérıl döntés 
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı 
 
 
Gáncs István polgármester: Zomba Körzeti Intézményi Társulás pályázatot írt ki az óvodai 
intézményegység vezetıi munkakörre, amelyre 1 pályázat érkezett Pál Gyuláné zombai 
lakostól, aki eddig is a zombai óvoda vezetı óvónıje volt. A napirendi ponthoz tartozó 
anyagot minden képviselı-társam megkapta.  A Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodás VI. fejezet C, pontja egyetértési jogot biztosít a tagönkormányzatoknak az 
intézményegység vezetık kinevezésével kapcsolatban.  
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Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra 
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 

 
Tengelic Község Önkormányzatának 

48 /2010. (VI.18.) számú Képviselı-testületi  határozata 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás  
Társulási Megállapodás VI. fejezet C ) pontjában biztosított jogkörével élve egyetért  Pál 
Gyuláné  Zomba Rákóczi u. 80. szám alatti lakosnak a Zomba Körzeti Nevelési Oktatási 
Központ Bölcsöde és Óvoda óvódai intézményegység-vezetıi kinevezésével a  
2010.augusztus 1-tıl 2015.július 31-ig tartó idıszakra.  
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Gáncs István polgármester 
 
 
3./ Egyebek 
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester 
 
 
4./ Bejelentések, kérdések, interpellációk 
 
 
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs a képviselık részérıl és 
interpellációs jogával sem élt senki. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

kmft 
 
 
 

 
   Gáncs István        Tolnai Lászlóné 
   polgármester              jegyzı 


