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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. május  24-én megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
    Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képvisel 
    Ötvös Béla képviselő 
    Simon Lórántné képviselő 
  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Dr. Sivák József háziorvos 
   
 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, mivel mind a 7 fő képviselő jelen van, így azt megnyitja. 
 
Polgármester  ismerteti a napirendi pontokat, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak 
szerint fogadnak el: 
 
1.) Háziorvosi szolgálat további működtetésére megbízási szerződés kötése 

Előterjesztő: jegyző 
 

2.) Háziorvosi állásra pályázat kiírása 
Előterjesztő: jegyző 
 

3.) Költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

4.) Indítványok, javaslatok 
 
   -  SIVÁK Bt-vel kötött szerződés módosítása 



- Farkas Julianna izsófalvai lakos kérelme 
- B.A.Z. Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele 
- Sziráczki Katalin izsófalvai lakos fellebbezése 
 
 
Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Háziorvosi szolgálat további működtetésére 
megbízási szerződés kötése c. napirendet  a 2. napirenddel – háziorvosi állásra pályázat 
kiírás – összevontan tárgyalja. 
 
Fodor Albert: A háziorvosi pályázat kiírásra került, de arra pályázat nem érkezett. Tartós 
helyettesítéssel is lehetőség lenne a feladatellátásra, vagy újra ki kell írni a pályázatot. A 
lényeg, hogy Izsófalva nem maradhat ellátatlan. 
 
Dr. Sivák József: Vállalja tovább a körzet ellátást, akár tartós helyettesítéssel is. Szükség 
van a szerződés módosítására. A szerződés módosítását követően a rendelési időt is szeretné 
módosítani, a lakossági igények szerint. 
 
Galyas András: Meddig mehet a tartós helyettesítés? Le van ez szabályozva? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem írja elő jogszabály, hogy az üres állást mennyi időn belül kell 
meghirdetni, egyáltalán azt sem, hogy kötelező-e meghirdetni. Véleménye szerint nem 
követünk el jogsértést, ha most tartós helyettesítéssel látjuk el a feladatot, majd később 
valamikor pedig meghirdetjük az üres állást. 
 
Ötvös Béla: Miért ne lehetne újra hirdetni? Nem lehet azt, hogy tartós helyettesítéssel látjuk 
el a feladatot, de közben pályázunk? 
 
Fodor Albert: A hirdetés újabb procedúra  Úgy gondolja, egy évig nem érdemes foglalkozni 
vele. Hiszen most sem érkezett egyetlen pályázat sem. A helyettesítő háziorvos áthozta volna 
Izsófalva a székhelyét, de az önkormányzatok  jelenlegi helyzete miatt nem mer lépni, hiszen 
most semmi sem biztos. Nem biztos, hogy meg kell most hirdetni az állást. Fő, hogy legyen 
orvos.  
 
Dr. Sivák József: A közelben újabb praxis üresedett meg. Felkérték a helyettesítésre, de 
kiszámolta, azt már nem éri meg elvállalnia, ezzel sem ő, sem az önkormányzatok nem 
nyertek volna.  Úgy néz ki, hogy a környéken nem lehet eladni a praxist. Nem lesz egyszerű 
orvost találni. Jelenleg neki nem éri meg főpraxisként Izsófalva. 
 
Fodor Albert: Pénz nincs, így nem tudják támogatni sem a háziorvosi sem a fogorvosi 
praxist. Jelenleg a tartós helyettesítés a legegyszerűbb megoldás. Ha pályázatot írunk ki, 
akkor rövid távú helyettesítésről kell gondoskodnunk. 
 
Galyas András: Hiába írunk ki pályázatot, nem lesz jelentkező. A tartós helyettesítéssel a 
lakosság ellátása  is megoldott, és az orvosnak is kedvezőbb, ha tudja, mire számíthat. 
 
Ötvös Béla: Ha így praktikusabb, akkor legyen így. 
 
Fodor Albert: Ezen bármikor lehet változtatni. 
 



Bibliák István: Támogatja a tartós helyettesítést. Ez jó az orvosnak, jó a betegnek. Idősek a 
környékbeli  orvosok, sok a betöltetlen  állás.  
 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2011.(V.24.)sz.Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Háziorvosi állásra pályázat kiírás 
 
Az Önkormányzat 
 
a háziorvosi pályázat kiírásáról szóló döntését elhalasztja. 
 
 

Az Önkormányzat a 3. napirend keretén belül a költségvetési rendelet módosítása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A költségvetési törvény változásai miatt van szükség a rendelet módosítására. 
Vannak kötelező mellékleteke is, amik rendeletbe foglalása akkor is kötelező, ha az nemleges.  
 
Galyas András: A rendeletbe a művelődési ház teljes neve szerepeljen. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 9/2011. ( V. 26.) 
önkormányzati rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Ezután az Önkormányzat zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó      Fodor Albert 
    jegyző       polgármester 
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