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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013.02.28-i rendes nyílt  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a megjelenteket és a mai naptól kezdve az online közvetítést figyelemmel kísérőket 
is.  Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-  testület  határozatképes.  A  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan szeretne két módosítási javaslatot előterjeszteni. Az egyik a hármas napirendi 
pont  elnapolása  a  másik  pedig  a  négyes  napirendi  pont  elnapolása.  Tekintettel  az  ülések 
nyilvános  és  zárt  jellegére  tekintettel  az  ötödik  napirendi  pont  zárt  ülés  keretében  kerül 
tárgyalásra. 
Napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  véleménye,  egyéb 
módosítási javaslata?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A különfélékhez lenne két problémája. 

A képviselőknek  más  módosító  javaslatuk  nem volt  így az  ülés  napirendjét  a  testület  az 
alábbiak szerint fogadta el 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül:

29/2013(II. 28.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Feladat ellátási szerződés felülvizsgálata
2. Mezőőri pályázati feltételek
3. A  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata.
4. Különfélék
A./ Támasz létszámbővítés 
B./ Zárt kert használatba adása
C./Papp Bertalan kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A szokásrend szerint Dr. Késmárky-
Kodak András képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt  el,  melynek  eredményeként  a  testület  4  igen  szavazattal,  és  1  tartózkodás  mellett 
meghozta a következő határozatot:



30/2013.(II. 28.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Dr.  Késmárky-
Kodak András képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester
Pár mondatban összefoglalja az elmúlt testületi ülés óta történteket. Február 13-ai ülésen a 
Képviselő-testület  a  költségvetés  második  olvasatát  tárgyalta.  Jelen  pillanatban  semmiféle 
visszajelzés  nem  érkezett  a  költségvetéssel  kapcsolatban.  A  Magyar  Államkincstár  egy 
útmutatót bocsátott ki, ami a költségvetés elkészítésével kapcsolatos tényezőket és dolgokat 
nagy vonalakban felvázolja. Ennek az útmutatónak az áttanulmányozása van folyamatban. 
Elmúlt ülésen döntés született a székely zászlóval  kapcsolatosan, amely kihelyezésre is került 
a polgármesteri hivatal falán.
A  Hajdú-Bihar  Megyei  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  rendkívüli  közgyűlése  a  mai  napon 
megtartásra került. Több döntés, ill. határozat született. 
A  tegnapi  nap  folyamán  tartott  falugyűlést  pontjai  a  honlapon  elérhetők  lesznek.  Szép 
számmal jelentek meg érdeklődők a lakosok részéről.
Február  19.  napján  a  törvényszék  megtartotta  a  Sárrét  Fejlesztésért  Közhasznú  Egyesület 
vonatkozásában  a  tárgyalását.  Az  egyesület  elnöke  a  bíróságon  nem jelent  meg,  ezért  a 
bíróság május 10.-re elnapolta a tárgyalást az elnök idézésnek terhe mellett. 
Megtörténtek  a  szennyvízberuházással  kapcsolatos  egyeztetések,  február  elsején  aláírásra 
került  a  beruházás  kivitelezési  szerződése.  Előzetes  egyeztetések  alapján  a  munkakezdés 
várható  időtartama  2013.  május  13.  Báránd  vonatkozásában.  Organizációs  tervek  mellett 
készítik elő a munkálatokat. 
Megtörtént a hulladék rekultivációval kapcsolatos egyeztetés is.  Részleteiben szó volt erről a 
tegnapi  falugyűlésen,  annak  a  tájékoztató  része  akár  a  honlapon  akár  a  Polgármesteri 
Hivatalban szórólapok formájában elérhető. 
Megkérdezi van e valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóval kapcsolatban? 
Papp László Csaba képviselő
Gyógyszertárral kapcsolatban szeretne bővebb információt kapni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Március 31-ig meg kell nyitni a gyógyszertárat, jelenleg a hatósági engedélyek beszerzése és 
a  gyógyszertár  feltöltése  zajlik,  legkésőbb  április  1-vel  működőképes  közforgalmú 
gyógyszertárunk lesz.

1. napirendi pont
Feladat átvállalási szerződés felülvizsgálata

Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja  a  szót  jegyző  úrnak,  terjessze  elő  a  három feladat  átvállalási  szerződést  módosító 
előterjesztést.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  törvény  megváltozott  január  elsejével,  ennek 
megfelelően módosítani kell a feladat ellátási szerződéseket.  



Dr. Kovács Miklós polgármester
A  szerződésmódosítás  alapvető  pontosítás,  jogszabályi  változások  okán  vált  szükségessé. 
Lényeges tartalmi elem módosításra nem került. 
Megkérdezi van-e ezzel kapcsolatosan hozzászólás vélemény?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Korábban egyeztetett jegyző úrral, érintett a szerződés módosításában. Később kezdett mint a 
kollegái, frissebb szerződést tudtak aláírni. A jelenlegi módosításokkal kapcsolatban jelezte 
észrevételeit jegyző úr felé. Volt egy rész a helyettesítésnél, az őt helyettesítőnek is be kell 
jelentve lennie az ÁNTSZ-nél. Volt még egy dolog, amit szeretett volna belevenni, az OEP-
pel nem egyeztetett még, az ellátandó utcajegyzék a szerződés melléklete. Már nem létezik 
ellátandó körzet.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A helyettesítésről valóban beszéltünk doktor úrral. A szerződés módosításába bele is került, 
megfelelő-e így?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Nem csak bejegyzett, hanem akihez az ANTSZ hozzájárul.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A két  módosítás  átvezetésre  kerül  a másik két feladat  átvállalási  szerződésbe is.  Ebben a 
formában amennyiben a módosítás beépítésre kerül elfogadható-e? 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Elfogadható.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi a Képviselő-testületet ezen formában ezekkel a módosításokkal, kiegészítésekkel 
elfogadja-e a három feladat ellátási szerződést?

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

31/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
dönt,  hogy  az  alábbi  háziorvosi  feladat-ellátási 
szerződést, illetve háziorvosi és fogorvosi feladat-ellátási 
szerződéseket  módosító  szerződéseket  jelen  határozat 
mellékleteiben  foglaltaknak  megfelelő  tartalommal 
elfogadja.

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
szerződések aláírására felkéri a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

1. számú melléklet
Feladat-ellátási szerződést módosító szerződés

Amely létrejött Báránd Község Önkormányzata (4161Báránd, Kossuth tér 1.) képviseli: Dr 
Kovács Miklós polgármester, a továbbiakban, mint Megbízó
másrészről a



KÉSMED  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft.  (székhely:  4183  Kaba,  Kiss  Ernő  u.  2., 
adószám:14791365-1-09,  engedélyszám:5726-5/2009.,  cégjegyzékszám:09-09-017059,) 
képviseli: Dr. Késmárky-Kodak András, a továbbiakban, mint Megbízott
(együttesen  a  továbbiakban,  mint  Szerződő  felek)  között  háziorvosi  feladatok  ellátása 
tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  közöttük  Bárándon  2009.  december  1.  napján  háziorvosi 
feladatellátás tárgyában határozatlan időtartamra szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött 
létre.

Szerződő  felek  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  152.  §  (2)  bekezdése 
valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése, 2/B. § 
(1)-(6) bekezdései  valamint  3.  § (8) bekezdése rendelkezéseire  tekintettel  a Szerződést  az 
alábbiak szerint módosítják:

1.  A  Szerződés  a  Megbízott  bejelentése  alapján  a  székhely  tekintetében,  az  alábbiak 
szerint módosul:

Megbízott székhelye: 4183 Kaba, Kiss Ernő u. 2.

2. A Szerződés „I. Általános rendelkezésinek” 1.1 pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„Megbízó  az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő 
finanszírozásának részletes  szabályairól  szóló 43/1999. (III.3.)  Korm. rendelet  7.  § (2) 
bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok 
ellátására más szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll, ezért a Megbízott jelen szerződés 
alapján, nem köteles részt venni az ügyelet munkájában.”

3. A Szerződés „I. Általános rendelkezésinek” 1.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A  Megbízott  köteles  a  háziorvosi  feladatokat,  saját  maga,  valamint  megfelelő 
szakképzettségű személyek alkalmazásával ellátni,  a helyettesítésről köteles, mind saját 
maga, mind alkalmazottjai tekintetében a megfelelő szakképesítéssel rendelkező, a Hajdú 
Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Hajdúszoboszlói  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi 
Intézete által bejegyzett, a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal  Járási  Népegészségügyi  Intézete  által  kiadott,  a  háziorvosi  tevékenység 
engedélyezésére  vonatkozó  engedélyben   nevesített  személy  igénybevételével 
gondoskodni. ”

4. A Szerződés „I. Általános rendelkezésinek” 1.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A  praxisjoggal  érintett  ellátási  körzet  a  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 5/2002.(VIII.26) számú rendelete 
3.§,  illetve  a  rendelet  I.  számú  melléklete  szerint  meghatározott  1.  számú  felnőtt 
háziorvosi körzet. Az ellátandó utcajegyzéket a szerződés melléklete tartalmazza.”

5. A Szerződés „IV. Záró rendelkezéseinek” 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Jelen szerződés megszűnik,  ha a Megbízott  tárgyi  tevékenységre vonatkozó működési 
engedélye érvényét veszti.

A Megbízó a feladat-ellátási szerződést – írásban, indokolással - hat hónapos felmondási 
idővel felmondja:

a) ha a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás  ellenére  sem  teljesíti,  vagy  folytatólagosan  megszegi  a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,



b) ha a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti.

6. A Szerződés „IV. Záró rendelkezéseinek” 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben bármely szerződő fél  a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét  nem 
teljesíti, a másik fél rendkívüli felmondásra jogosult. A rendkívüli felmondás időtartama 
hat hónap, amely a rendkívüli felmondási szándéknak a másik fél részére írásban történő 
közlésének napjától számítandó.”

7. A Szerződés „IV. Záró rendelkezéseinek” 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik,  hogy a tevékenységük folytatása  során felmerülő  kártérítési  felelősség 
vonatkozásában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.”

8.  Az  eredeti  szerződés  jelen  szerződésmódosítással  nem  érintett  részei  változatlan 
formában fennmaradnak.

9. Jelen szerződés a felelek által történő aláírás napján lép hatályba.

10.  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  31/2013.  (II.28.)  számú  KT 
határozatával felhatalmazta a polgármestert jelen szerződés aláírására.

Kelt.: ……………………………………….

.....................................                                                             .....................................
Megbízó                                                                                       Megbízott

……………………………..
……….Ellenjegyző

2. számú melléklet
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött Báránd Község Önkormányzata (4161Báránd, Kossuth tér 1.) képviseli: Dr 
Kovács Miklós polgármester, a továbbiakban mint Megbízó
másrészről

a „Báránd 2” Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely:4150 Püspökladány, Kismester út. 3., 
adószám:  22895718-1-09,  engedélyszám:  2013-5/2004,  cégjegyzékszám:  09-06-007741,) 
képviseli Dr. Imre Gábor István a továbbiakban, mint Megbízott
(együttesen a továbbiakban, mint Szerződő felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel:

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi  II.  törvény  (a  továbbiakban:  Öotv.)  2/B.  §-ában  foglaltaknak  megfelelően  egymással 
feladat-ellátási szerződést kötnek az alábbi feltételek szerint.

2.)  A Megbízó megbízza  a Megbízottat,  hogy a mindenkor  hatályos  jogszabályok alapján 
felnőtt háziorvosi feladatok ellátását biztosítsa, területi ellátási és személyes feladat-ellátási 
kötelezettséggel.

3.)  A  praxisjoggal  érintett  ellátási  körzet  a  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 5/2002.(VIII.26) számú rendelete 3.§, 
illetve a rendelet I. számú melléklete szerint meghatározott 2. számú felnőtt háziorvosi körzet.



3.1)  Megbízott  vállalja,  hogy  amennyiben  a  működtetési  jogot  el  kívánja  idegeníteni, 
elidegenítési szándékáról tájékoztatja a megbízót.

4.) Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja a Megbízó tulajdonát képező 4161 Báránd, 
Vörösmarty u. 26. szám alatti rendelőt,  melyet a jelen szerződés időtartamához igazodva a 
megbízott ingyenesen használhat.

4.1) Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő 4.) pont szerinti helyiséget rendeltetésszerűen, jó 
gazda gondosságával köteles használni, a szerződés megszűnésekor pedig, olyan állapotban 
visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.

4.2) Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli – szükség szerint felmerülő – karbantartási 
munkák elvégzéséről. A rendelő felújítása a Megbízót terheli.

4.3) A Megbízott vállalja, hogy a 4.) pont szerinti rendelő rezsi költségeinek megfizetése őt 
terheli. A rezsiköltségek különösen: a vízdíj, áramdíj, szemétszállítási díj, fűtési díj, telefon 
díj, valamint a rendelő takarításából eredő költségek.

4.4)  Megbízó  térítés  nélkül  a  Megbízott  rendelkezésére  bocsátja,  a  jelenleg  is  a  rendelő 
felszerelését  képező, a Megbízó tulajdonában álló felszereléseket és berendezési  tárgyakat. 
Egyéb tekintetben a Megbízó a rendelő felszereléséhez nem járul hozzá. A Megbízott vállalja, 
hogy  a  4.)  pontban  megjelölt  rendelő  felszerelését  a  60/2003.(X.20)  ESZCSM  rendelet 
előírásainak  megfelelően  biztosítja,  és  folyamatosan  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas 
állapotban tartja. A berendezések, eszközök pótlásának, javításának kötelezettsége és az ezzel 
kapcsolatos költségek viselése is a Megbízottat terhelik.

4.5)  A  Megbízott  maga  gondoskodik  a  nyomtatványok,  egyszer  használatos  eszközök, 
kötszerek, gyógyszerek, vegyszerek beszerzéséről.

5.)  Megbízó  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Megbízott  finanszírozási  szerződést  kössön  az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) területileg illetékes hivatalával.

6.) Megbízott köteles a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000.(II.25)  EüM.  rendelet  előírásai  szerint,  valamint  a  Megbízó  által  elvárt  alábbi 
időpontban – rendelés céljából – a betegek rendelkezésére állni: A szerződés megkötésekor a 
rendelési idő az alábbi:

Hétfő: 7:30-11
Kedd: 12-15
Szerda: 7:30-11
Csütörtök: 12-15
Péntek: 7:30-11

Rendelkezésre állás időtartama: rendelési időn kívül, naponta 5 óra.

7.) Megbízott a rendelési időt csak a Megbízó hozzájárulásával módosíthatja, az engedélyező 
hatóság egyidejű értesítése mellett.

8.)  Megbízó  az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő 
finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló  43/1999.  (III.3.)  Korm.  rendelet  7.  §  (2) 
bekezdés  d)  pontjának  db)  alpontja  szerint  nyilatkozik  arról,  hogy  az  ügyeleti  feladatok 
ellátására más szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll, ezért a Megbízott nem köteles részt 
venni az ügyelet munkájában.

9.)  A  Megbízott  köteles  a  háziorvosi  feladatokat,  saját  maga,  valamint  megfelelő 
szakképzettségű személyek alkalmazásával ellátni, a helyettesítésről köteles, mind saját maga, 
mind  alkalmazottjai  tekintetében  a  megfelelő  szakképesítéssel  rendelkező,  a  Hajdú  Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által 



bejegyzett,  a  Hajdú  Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Hajdúszoboszlói  Járási  Hivatal  Járási 
Népegészségügyi Intézete által kiadott, a háziorvosi tevékenység engedélyezésére vonatkozó 
engedélyben  nevesített személy igénybevételével gondoskodni.

10.)  Megbízott  fogadja  és  segíti  a  szakmai  és  önkormányzati  ellenőrzéseket.  Az 
Önkormányzat  ellenőrzése  a  jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettségek  teljesítésének 
vizsgálatára irányulhat.

11.)  Jelen  feladat-ellátási  szerződést  a  Felek  határozatlan  időre  kötik.  Jelen  szerződés 
megszűnik,  ha a  Megbízott  tárgyi  tevékenységre  vonatkozó működési  engedélye  érvényét 
veszti.

12.) A Megbízó a feladat-ellátási szerződést – írásban, indokolással - hat hónapos felmondási 
idővel felmondja:

a) ha a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat,

b) ha a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti.

13.) Amennyiben bármely szerződő fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét nem 
teljesíti, a másik fél rendkívüli felmondásra jogosult. A rendkívüli felmondás időtartama hat 
hónap,  amely  a  rendkívüli  felmondási  szándéknak  a  másik  fél  részére  írásban  történő 
közlésének napjától számítandó.

14.) Jelen szerződés értelmében lényeges kötelezettség, az alapellátás jogszabályi és szakmai 
előírásoknak megfelelő hiánytalan biztosítása.

15.) Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés fennállása 
alatt  együttműködnek  a  háziorvosi  szolgálat  zavartalan  biztosítása  érdekében,  valamint  a 
megbízott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  egy  esetleges  felmondás  esetén  a  háziorvosi 
szolgálat zavartalan biztosítása nem szenved sérelmet.

16.)  Felek rögzítik,  hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési  felelősség 
vonatkozásában,  valamint  a  jelen  szerződésben  nem szabályozott  kérdések  tekintetében  a 
hatályos jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

17.) Jelen szerződés kapcsán felmerült vitás ügyekben a szerződő felek egyeztetni kötelesek, 
ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

18.)  Jelen  szerződés  a  felelek  által  történő  aláírás  napján  lép  hatályba.  A  szerződés 
hatálybalépésével  egyidejűleg a Megbízottal  e tárgyban 1998. április  hó 23.  napján kötött 
szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik.

19.) Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

20.)  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  31/2013.  (II.28.)  számú  KT 
határozatával felhatalmazta a polgármestert jelen szerződés aláírására.
Kelt.: ……………………………………….
.....................................                                                             .....................................

Megbízó                                                                                       Megbízott
…………………………….
              Ellenjegyző



3. számú melléklet
Feladat-ellátási szerződést módosító szerződés

Amely létrejött Báránd Község Önkormányzata (4161Báránd, Kossuth tér 1.) képviseli: Dr 
Kovács Miklós polgármester, a továbbiakban, mint Megbízó
másrészről a

LEVIDENT FOGORVOSI BT. (4161 Báránd, Vörösmarty u. 26., adószáma: 20720951-1-
09,  ÁNTSZ  engedélyszám:  67-6/2004.,  cégjegyzékszáma:  09-06-009668)  képviseli:  Dr. 
Máthé  Levente /Fog-  és  szájbetegségek  szakorvosa,  dento-alveoláris  sebész  szakorvos, 
konzerváló-protetikai szakorvos/, a továbbiakban, mint Megbízott
(együttesen  a  továbbiakban,  mint  Szerződő  felek)  között  fogorvosi  feladatok  ellátása 
tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  közöttük  Bárándon  2012.  január  05.  napján  fogorvosi 
feladatellátás tárgyában határozatlan időtartamra szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött 
létre.

Szerződő  felek  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  152.  §  (2)  bekezdése 
valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése, 2/B. § 
(1)-(6) bekezdései  valamint  3.  § (8) bekezdése rendelkezéseire  tekintettel  a Szerződést  az 
alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„A  praxisjoggal  érintett  ellátási  körzet,  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 5/2002.(VIII.26) számú rendelete 
4.§ rendelkezései alapján, Báránd község és Tetétlen község közigazgatási területe.

A Megbízott vállalja az alábbi rendelési idő betartását:

Hétfő: Báránd 8-14;
Kedd: Tetétlen 7-13, Báránd 13-16;
Szerda: Tetétlen 16–18;
Csütörtök: Báránd 8-16;
Péntek: - 

A felek rögzítik, hogy a Megbízott ügyeletet nem működtet.

A megbízott a rendelési időt csak Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
hozzájárulásával módosíthatja, az engedélyező hatóság egyidejű értesítése mellett.”

2. A szerződés 10. pontjának első mondata a következők szerint egészül ki:

„A  Megbízott  köteles  a  háziorvosi  feladatokat,  saját  maga,  valamint  megfelelő 
szakképzettségű személyek alkalmazásával ellátni,  a helyettesítésről köteles, mind saját 
maga, mind alkalmazottjai tekintetében a megfelelő szakképesítéssel rendelkező, a Hajdú 
Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Hajdúszoboszlói  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi 
Intézete által bejegyzett, a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal  Járási  Népegészségügyi  Intézete  által  kiadott,  a  háziorvosi  tevékenység 
engedélyezésére  vonatkozó  engedélyben   nevesített  személy  igénybevételével 
gondoskodni.”

3. A Szerződés 18. pontja helyébe a következők lépnek:



„Felek rögzítik,  hogy a tevékenységük folytatása  során felmerülő  kártérítési  felelősség 
vonatkozásában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.”

4. Az  eredeti  szerződés  jelen  szerződésmódosítással  nem  érintett  részei  változatlan 
formában fennmaradnak.

5. Jelen szerződés a felelek által történő aláírás napján lép hatályba.

6. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  31/2013.  (II.28.)  számú  KT 
határozatával felhatalmazta a polgármestert jelen szerződés aláírására.

Kelt.: ……………………………………….

.....................................                                                             .....................................
Megbízó                                                                                       Megbízott

……………………………..
……….Ellenjegyző

2. napirendi pont
Mezőőri pályázati feltételek 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Január  hónapban  a  Képviselő-  testület  napirendjére  tűzte  a  mezőőrség  felállításával 
kapcsolatos előterjesztését. A Képviselő- testület a 13/2013.(I.29.) számú Képviselő- testületi 
határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a község közigazgatási területén található 
termőföldek  őrzését  és  védelmét  mezei  őrszolgálat  felállításával  kívánja  ellátni.  Jelen 
pillanatban  az  előkészületi  munkálatok  ezzel  kapcsolatban  folyamatban  vannak. 
Megrendelésre  kerültek  a  földhivataltól  a  hiteles  telekkönyvi  kivonatok,  illetve  a  hiteles 
térképvázlat  valamint  előkészítés  alatt  van  a  Püspökladányi  Rendőrkapitánysággal  az 
együttműködési  megállapodás  aláírása.  A  mezőőri  szolgálat  felállításának  egyik  alapvető 
feltétele  tekintettel  arra,  hogy  közalkalmazotti  jogviszony  keretében  az  önkormányzat 
foglalkoztatására fog kerülni a mezőőr,  hogy a pályázati  feltételeket meghatározzuk és ezt 
közzétegyük.  Az  előterjesztés  tartalmaz  egy  mezőőri  munkakör  betöltésére  vonatkozó 
pályázati  kiírást, amely a jogszabályban meghatározza milyen végzettségi feltételekkel kell 
rendelkeznie  a  pályázónak.  A  pályázat  elbírálásának  határideje  2013.  április  hónap, 
benyújtásának határideje  március  31.  A munkakört  június 1-el  lehet  betölteni  amennyiben 
minden engedély rendelkezésre áll.
Kéri  a  Képviselő  testület  tagjait  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kiegészítéseiket 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
Kiss Gyuláné képviselő
Pályázati feltételekkel kapcsolatban lenne kérdése, hogy a középfokú képesítés mit takar?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A vonatkozó jogszabály nem határozza meg konkrétan hogy érettségi vagy szakmunkásképző 
vagy bármilyen egyéb középfokú képzettség konkrétan szükséges hozzá.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Nem lehet-e kijelölni, hogy legalább középfokú képzettség legyen?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Alapvető feltétel.
Kiss Gyuláné képviselő
A pályázónak kell, hogy legyen sörétes fegyvere és engedélye?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Csak engedélye kell, hogy legyen, a sörétes lőfegyvert az önkormányzat biztosítja számára.
Erdős Zsolt képviselő
Egyetért teljesen a pályázati feltételekkel. Egy javaslata lenne, hogy a helyismeret alapvető 
feltétel legyen. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az alapvető  feltételek  meg  vannak határozva.  A helyismeret  alapvető  feltételként  történő 
előírását nem javasolja tekintettel arra, hogy ez nem objektív, hanem szubjektív feltétel, az 
elbírálásnál úgyis előnyt fog jelenteni. 
Megkérdezi van-e ezzel kapcsolatosan, kérdés vélemény?
Papp László Csaba képviselő
Ha kiválasztásra kerül az illető az önkormányzat fogja neki a mezőőri vizsgát finanszírozni? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Aki kiválasztásra kerül teljesítenie kell, a mezőőri vizsgát. Az anyagi vonzatát nem kívánja az 
önkormányzat finanszírozni.
Papp László Csaba képviselő
Az elbírálásnál kibővítené a helyismeretet,  számára nem csak földrajzi helyismeret,  hanem 
Báránd lakosságának az ismeretét is jelenti, mert ez sokat számít a munkája során. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  egyéb  kérdés,  hozzászólás?  A  testület  részéről  több  hozzászólás  nem 
hangzik el így felteszi a kérdést ki az aki ebben a formában a pályázati kiírással egyetért e?

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

32/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény  20/A.  §  alapján  pályázatot  hirdet  mezőőri 
munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Báránd Községi Önkormányzat

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott másfél év idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő



A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Báránd településen, annak közigazgatási területén mezőőri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, 
         B kategóriás jogosítvány, 
         Cselekvőképesség 
         Magyar állampolgárság 
         Büntetlen előélet
         18. életév betöltése 
         Lőfegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Helyismeret 
         Mezőőri vizsga megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
         szakmai önéletrajz 
         iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolata 
         fegyvertartási engedély és jogosítvány fénymásolata 
       nyilatkozat,  hogy  hozzájárul  a  személyes  adatai  kezeléséhez,  a  pályázat 

elbírálásához szükséges mértékig 
         nyilatkozat, hogy a pályázatának elbírálását nyílt/zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: Mezőőr. 

         Személyesen: Dr. Kovács Miklós polgármesternél  (4161 Báránd, Kossuth tér 
1.)



A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázatok  elbírálása  a  2013.  év  április  hónapjában  tartandó  képviselő-testületi  ülésen 
történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 hónapos próbaidőt tűz ki. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
A  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodás 
felülvizsgálata

Dr. Kovács Miklós polgármester
A tavaly  évben már  kötöttünk  egy megállapodást  a  Roma Nemzetiségi  Önkormányzattal. 
Jelenlegi előterjesztésben foglaltak nem tartalmaznak lényegi módisításokat nagy változást. 
Határozati  javaslatként  javasolja  a  korábban  megkötött  együttműködési  megállapodást 
változatlan formában, hatályában fenntartani.
Kiss Gyuláné képviselő 
Az együttműködési  megállapodás  tartalmával  teljesen egyetért,  a dátum nem aktuális  és a 
polgármester neve.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egy megkötött megállapodás felülvizsgálata, ismételt jóváhagyása.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Előző évnek a megállapodása, ezt nem szükséges újra megkötni, felül kell vizsgálni ami azt 
jelenti hogy egy határozattal vagy jóváhagyjuk vagy módosítást eszközölünk benne. 
Dr. Késmárky-Kodak András
Van egy beszámoló az elnökük részéről, ami a költségvetés 4. hónap utolsó napjáig terjessze a 
Képviselő- testület elé. Nem találkozott vele.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012-ben volt először külön költségvetése. A 2011-
es évről ezt a számadást 2012-ben nem kellet megadni. Majd most következik. 
Erdős Zsolt képviselő
2013-as évben mekkora összegből gazdálkodhat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ez az 
összeg nőtt-e a tavalyi évhez képest?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A tavalyi évhez képest nem nőtt. Feladatalapú támogatás, amelyre minden évben pályáznak, 
280 000 Ft-i összeg az, ami a rendelkezésükre áll. Külön költségvetést fogadnak el. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  helyére  a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati Hivatal kerülhessen be a megállapodásba.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Történt-e személyi változás a Roma Nemzetiségi Önkormányzatban?



Papp László Csaba képviselő
Farkas Képviselő Úr elköltözött.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Erről bővebb felvilágosítást Elnök Asszony tud adni, amennyiben szükséges. 
Több  hozzászólás  nem  hangzik  el,  felteszi  a  kérdést,  ki  az  aki  az  együttműködési 
megállapodást és a határozatban foglaltakkal egyetért, változatlan formában elfogadja? 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

33/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete, 
51/2012.(II.10) KT határozatával jóváhagyott,  a Báránd 
Község  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-
testületével  kötött  együttműködési  megállapodását, 
változatlan formában, hatályában fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

4. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérdezi a képviselőket a különfélék napirendi ponton belül van-e olyan napirendi pont amely 
nem zárt ülés keretében tárgyalandó hanem nyilvános ülés keretében, amennyiben van kéri 
terjessze elő. Részéről nincs ilyen napirendi pont.

A./ Támasz létszámbővítés
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  esetében  kiírásra  került  Bárándra  egy 
családgondozó állás, ahhoz hogy alkalmazásra kerüljön a kiválasztott személy egy Képviselő- 
testületi jóváhagyás kellene, hogy a Bárándi telephely egy fővel bővíthesse a létszámát. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Amennyiben  a  normatív  finanszírozás  megengedi  a  Támasz  bővíteni  fogja  a  Bárándi 
telephelyének létszámát, ehhez a létszámnöveléshez kérik a Képviselő- testület engedélyét. 

Megkérdezi  van-e  egyéb  kérdés,  hozzászólás?  A  testület  részéről  több  hozzászólás  nem 
hangzik el így felteszi a kérdést ki az aki ezzel egyetért.?
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

34/2013.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul,  hogy  a  Támasz  szociális  Alapszolgáltatási 
Központ  Bárándi  Telephelyén  1  fő  szociális  segítő, 
családsegítő  munkatárssal  a  foglalkoztatotti  létszám 
bővítésére kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Több hozzászólás,  felvetés  nem hangzik  el  így a  Képviselő-  testületi  ülés  nyilvános  ülés 
részét bezárja. 

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

   Dr. Késmárky-Kodak András
        képviselő

 


