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Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 21-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 11 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Szoó Katalin BESZ vezető, HVB elnökhelyettes
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 11 fő jelen van, dr. Márki
Tamás képviselő az eskütételig nem vesz részt a szavazásban, a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést 15 óra 09 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Dr. Márki Tamás képviselő eskütétele, a megbízólevelének átadása
Esküvevő: dr. Kalinics Zsaklin a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Javaslat az 1. és 2. sz. fogorvosi szolgálat önkormányzati működtetésbe vételére
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
3. Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Lengyel Tamás jegyző
4. Javaslat az Ügyrendi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság egyes képviselő
tagjainak visszahívására és új bizottsági tag megválasztására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. DR. MÁRKI TAMÁS KÉPVISELŐ ESKÜTÉTELE, A MEGBÍZÓLEVELÉNEK
ÁTADÁSA
ESKÜVEVŐ: DR. KALINICS ZSAKLIN A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Nagy-Majdon József polgármester ismerteti, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a kompenzációs listán
elnyert mandátumáról Cseresznyés István a JOBBIK, DK, MOMENTUM, LMP, Mindenki
Magyarországa jelöltje 2019. október 17. napjával írásban lemondott, melynek következtében
képviselői megbízatása megszűnt.
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A mandátum megüresedésétől számított 30 napos határidő alatt a jelölő szervezetek a
megüresedett mandátumra jelöltet nem jelentettek be, így a megüresedett képviselői
mandátumot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Helyi Választási Bizottság a 2019.
november 16-án hozott 80/2019.(XI.16.) számú határozatával a JOBBIK, DK,
MOMENTUM, LMP, Mindenki Magyarországa jelölő szervezetek közös kompenzációs
listájának 3. helyén szereplő dr. Márki Tamás részére kiadta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2)
bekezdése szerint a mandátumot szerzett képviselőknek a képviselő-testület előtt esküt kell
tennie. Ezért dr. Márki Tamás eskütételére és megbízólevelének átadására a mai ülésen kerül
sor.
A testület nevében köszönti Szoó Katalint, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, és
tekintettel arra, hogy a mai ülésen Dr. Kalinics Zsaklin a Helyi Választási Bizottság elnöke
egyéb munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, felkéri Szoó Katalint, hogy az
esküt vegye ki, majd azt követően a megbízólevelet adja át.
Szoó Katalin a HVB elnökhelyettese ismerteti, hogy az eskü szövegét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. sz. melléklete tartalmazza. Megkéri
dr. Márki Tamás képviselőt az eskü letételére.
Dr. Márki Tamás képviselő eskütételéről külön jegyzőkönyv készült, mely a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az eskütételt és az esküokmány aláírását követően Szoó Katalin a HVB elnökhelyettese
átadja a képviselői megbízólevelet és gratulál dr. Márki Tamás képviselőnek.
Az eskütételt követően dr. Márki Tamás képviselő is bekapcsolódik a Képviselő-testület
munkájába, melynek létszáma így 12 főre változik.

2. JAVASLAT AZ 1. ÉS 2. SZ. FOGORVOSI SZOLGÁLAT ÖNKORMÁNYZATI
MŰKÖDTETÉSBE VÉTELÉRE
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Nagy-Majdon József polgármester elmondja, hogy a körzetekben ellátást biztosító
fogorvosok visszaadták a körzetek praxisjogát, de vállalták, hogy a következő egy év
időtartamban a körzetekben helyettesítéssel biztosítják az ellátást. Maga a fogorvosi rendelő
nem az önkormányzat tulajdona, amiben az ellátást eddig biztosították, így az
önkormányzatnak helyiséget is kell majd biztosítani a körzetek fogorvosi ellátásoz a
közeljövőben, aminek költségvetést is érintő vonzata is lesz. A tudomásulvételen kívül a
testület most egyebet nem tud tenni.
Molnár Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek. Megjegyzi,
hogy a bizottság nem örült a hírnek és a fogorvosi praxisra mielőbb ki kell írni a pályázatot,
hogy Kisterenye ne maradjon ellátatlan.

3

Nagy-Majdon József polgármester hangsúlyozza, hogy Kisterenye semmiképp nem marad
ellátatlan, 2020. december 31-ig a két érintett körzet helyettesítéssel megoldott. Az idő az
orvosok felett sem áll meg. Dr. Putnoky-Benedek Gábor és felesége eljutottak arra a pontra,
hogy már nem tudják olyan erőbedobással végezni a munkát, mint régebben több praxisban és
több helyen. A nagyobb probléma, hogy nem találtak olyan helyettest, aki utánuk a praxist
átvegye. Elképzelhető, hogy kérni fogják a helyzet megoldásában a fogorvosként dolgozó Dr.
Márki Tamás képviselő segítségét is, akár finanszírozási javaslat tekintetében is.
Dr. Márki Tamás kérdésére Dr. Lengyel Tamás jegyző azt válaszolja, hogy az érintett
fogorvosok kérték, hogy a 4 hónapos felmondási időtől tekintsenek el, mert így tudják vállalni
a helyettesítést a továbbiakban. A két körzetnek napi 12 óra az ellátási ideje Kisterenyén és a
környező települések ehhez még napi 3 órával jönnek hozzá hétfőtől péntekig. A
helyettesítésnél ennek a fele az ellátási idő Kisterenyén és a nagyon szorosan ide tartozó
települések tekintetében, a többi településen a helyettesítést sem vállalják. A napi 6 órányi
rendelést viszont tudják vállalni fizikailag január elsejétől. A lakosok ellátásának
zökkenőmentessége érdekében preferálták a fogorvosok kérését. A lakosságot kéri, hogy
januárban tájékozódjanak a megváltozott rendelési időkről.
Várszegi István kérdése, hogy a változás mennyiben fogja befolyásolni az iskolafogászatot.
Dr. Lengyel Tamás jegyző elmondja, hogy a kisterenyeiek gyakorlatilag a rendelési idő
megváltozását fogják érzékelni az iskolafogászat esetében is. Úgy véli, hogy egy éven belül
esélytelen lesz fogorvost találni a letelepedési támogatás miatt.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
117/2019.(XI.21.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 1. és 2. sz.
fogorvosi szolgálat önkormányzati működtetésbe vételéről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 2019. december 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti
a P&S Dental Gyógyászati Betéti Társasággal, a személyes ellátásra kötelezett
fogorvosokkal Dr. Putnoky-Benedek Gábor és Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsánna
Gyöngyvér fogszakorvosokkal kötött „Feladat-Ellátási Szerződést”, mely a
Bátonyterenyén az 1. és 2. sz. fogorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettség mellett
a fogorvosi feladatok ellátásáról szólt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
2. A Képviselő-testület az 1. és 2. sz. Fogorvosi Szolgálatot 2020. január 1-jétől
önkormányzati fenntartásban működteti tovább. Utasítja a Bátonyterenyei
Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy a működéshez szükséges működési engedélyt
szerezze be, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződést
kösse meg.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szoó Katalin BESZ vezető

3. JAVASLAT A 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: DR. LENGYEL TAMÁS JEGYZŐ
Várszegi István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:
118/2019.(XI.21.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt, hogy az ellenőrzések
végrehajtását a módszertani útmutatókban, jogszabályokban, illetve a Belső Ellenőrzési
Kézikönyvben foglaltak betartásával biztosítsa.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző

4. JAVASLAT AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ÉS A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI
BIZOTTSÁG EGYES KÉPVISELŐ TAGJAINAK VISSZAHÍVÁSÁRA ÉS ÚJ
BIZOTTSÁGI TAG MEGVÁLASZTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
119/2019.(XI.21.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság
és a Humánszolgáltatási Bizottság egyes képviselő tagjainak visszahívásáról és új bizottsági
tag megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságból Molnár Ferenc képviselő bizottsági
tagot 2019. november 21. napjával visszahívja és helyette 2019. november 22.
napjától dr. Márki Tamás képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjává megválasztja.
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2. A Képviselő-testület a Humánszolgáltatási Bizottságból Sulyok Tibor képviselő
bizottsági tagot 2019. november 21. napjával visszahívja és helyette 2019. november
22. napjától dr. Márki Tamás képviselőt a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává
megválasztja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályainak egyes kérdéseiről szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet
1. számú függelékében a jelen határozatban rögzített változást vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
dr. Lengyel Tamás jegyző

Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően a testület ülését 15
óra 26 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző
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