
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 22-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:130-132 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

 

130/2018.(XI.22.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 22-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

131/2018.(XI.22.) számú határozat: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az 

önkormányzat által működtetett betöltetlen vegyes háziorvosi körzet és iskola 

egészségügyi körzet helyettesítéssel történő ellátásához 2018. december 1. napjától.  

2. A háziorvosi körzet helyettesítési feladatait hétfő, kedd, szerda napokon Dr. Tverdota 

László és távolléte esetén dr. Hódi Gábor háziorvos látja el. 

3. A háziorvosi körzet helyettesítési feladatait csütörtöki és pénteki napon dr. Hódi Gábor 

és távolléte esetén Dr. Tverdota László háziorvos látja el. 

4. Az iskola egészségügyi körzet helyettesítési feladatait Dr. Tverdota László látja el és 

távolléte esetén dr. Hódi Gábor helyettesíti. 

5. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelési időt 2018. december 1-

je napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Háziorvos rendelési ideje:  Hétfő: 1215-1345 

    Kedd: 1030 - 1230 

    Szerda: 1300-1600 

    Csütörtök: 1300-1500 

    Péntek: 900-1100 

 

Az iskola egészségügy rendelési ideje: Kedd: 930-1030 

 

6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kötelező feladatának zavartalan 

ellátása érdekében a felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő alapellátására a 

működési engedélyt kérje meg. 



7. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a háziorvosi alapellátása jogerős működési engedély birtokában a finanszírozás 

érdekében szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.  

8. Az Önkormányzat az asszisztensi, egészségügyi szakdolgozói feladatok ellátását 

továbbra is heti 40 órában közalkalmazotti jogviszony keretében biztosítja. 

Határidő: 2018. december 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

132/2018.(XI.22.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján II. ütemű támogatási igényt nyújt be 

az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-i 

rendkívüli üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László és Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. Egy új napirendi pontot kell felvennünk még 

pedig a REKI támogatási igény benyújtásáról. Ezzel együtt az alábbi napirendi pontot 

javasolnám elfogadásra: 

 

1./ Előterjesztés háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

130/2018.(XI.22.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 22-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Előterjesztés háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor odáig jutottunk el, hogy helyettesítő háziorvosunk Dr. Tverdota László és dr. 

Hódi Gábor. Még ma is folyamatos volt az egyeztetés az ÁNTSZ-el, hogy a rendelési idők ne 

ütközzenek. Hétfőn, kedden, szerdán Tverdota doktor úr, csütörtökön és pénteken pedig Hódi 

doktor úr. Holnap illetve hétfőn megtörténnének a szerződések aláírása, amennyiben a 



Képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatot. Kedden már vinnénk is az ÁNTSZ-hez a 

papírokat. Bízunk benne hogy napokon belül le tudjuk ezeket zongorázni, ahhoz hogy minden 

menjen folyamatosan. Az OEP-el a finanszírozási szerződést kötünk ezután, és 1-től rendel 

Tverdota doktor úr. 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Folyamatosan kapcsolatban vagyok az ÁNTSZ-el a működési engedély vonatkozásában 

és leegyeztettük a rendelési időt, hogy ne ütközzön a nagyrábéi meg a szerepi rendelési idő. Két 

orvos lesz megjelölve, mint ahogy polgármester asszony már elmondta. Külön ki kell emelni 

az iskola egészségügyet, erre 1 óra lesz biztosítva, mint ahogy eddig is. A két orvos 

folyamatosan helyettesíti egymást. Két orvossal lesz helyettesítési szerződésünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Határozott időtartamra, 1 évre 2019. december 31-ig kötjük meg a helyettesítési 

szerződést. Asszisztensünk akkor már foglalkoztatva van, helyettesnek Tverdota doktor 

asszisztense lesz megadva. Bruttó 900 ezer forintért vállalta a két orvos az ellátást. Ennyit 

röviden erről. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Akkor ez azt jelenti hogy Késmárky doktor úrtól elbúcsúzunk és akkor helyettesként 

sem jön januárban. Mert hogy mondta itt hogy december nem, de január szóba jöhet. Akkor az 

a biztos, hogy ez a két doktor úr látja el a háziorvosi feladatokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Múlt héten pénteken beszéltünk Késmárky doktor úrral és higgadtan, 

úriemberként fogadta a dolgokat. Hétfőn pedig az asszisztensnőt elküldte Nagyrábéra, hogy ott 

van Tverdota doktor úr, menjen oda, mert ő egyeztetett a jogászával és ő ne lásson bele az ő 

munkájába. Így most az asszisztensnőnk kedden és pénteken Editnek segít. Küldtek egy demo 

verziót a MedMax programhoz is amivel közben tud ismerkedni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A két helyettes orvosnak kell olyan bizalmi viszonyba lenni hogy együtt tudjanak 

dolgozni, mert bármikor előállhat olyan helyzet hogy helyettesítés van. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Hódi doktor úr a másik rábéi orvos? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az Orvosi Ügyeletnél dolgozik és emellett helyettesítéseket vállal. Nádudvaron és 

Ebesen is helyettesít. Még nincs praxisa, talán kedvet kapna ahhoz hogy ő legyen a 

háziorvosunk. Ezzel bíztat Tverdota doktor úr is. Szakmailag mindkettőjükről pozitív 

véleményt hallottam. Még személyesen hétfőn találkozom Hódi doktor úrral. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Pozitívan tekintek előre. Egy gyönyörű rendelőben fognak dolgozni, Edit az 

asszisztensnő úgy látom, vidám, alkalmazkodó. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tudja mit vállal. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Senkinek nem rejtettük véka alá, hogy vegyes háziorvosi praxis, a lakosság 40%-a roma 

lakosság. Ezt tudjuk adni, így ilyen feltételekkel is vállalják, ennek csak örülünk.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Nagyrábén sem sokkal jobb a helyzet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tudod, hogy mindig azzal riogatnak mindenkit, hogy Szerep milyen. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tverdota doktor úr aki már nem most kezdte a pályát nincs ettől megijedve. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Tegnap találkoztam vele, de nem jutottam szóhoz. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A rendelési időt most már ismertetni kellene a lakossággal, mert nincs benne a 

köztudatban mi lesz és ki lesz és mikor lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Először működési engedélyünk legyen, utána tájékoztatjuk a lakosságot mindenről. Aki 

a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

131/2018.(XI.22.) számú határozat: 

9. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az 

önkormányzat által működtetett betöltetlen vegyes háziorvosi körzet és iskola 

egészségügyi körzet helyettesítéssel történő ellátásához 2018. december 1. napjától.  

10. A háziorvosi körzet helyettesítési feladatait hétfő, kedd, szerda napokon Dr. Tverdota 

László és távolléte esetén dr. Hódi Gábor háziorvos látja el. 

11. A háziorvosi körzet helyettesítési feladatait csütörtöki és pénteki napon dr. Hódi Gábor 

és távolléte esetén Dr. Tverdota László háziorvos látja el. 

12. Az iskola egészségügyi körzet helyettesítési feladatait Dr. Tverdota László látja el és 

távolléte esetén dr. Hódi Gábor helyettesíti. 

13. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelési időt 2018. december 1-

je napjától az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Háziorvos rendelési ideje:  Hétfő: 1215-1345 

    Kedd: 1030 - 1230 

    Szerda: 1300-1600 

    Csütörtök: 1300-1500 

    Péntek: 900-1100 

 

Az iskola egészségügy rendelési ideje: Kedd: 930-1030 

 



14. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kötelező feladatának zavartalan 

ellátása érdekében a felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő alapellátására a 

működési engedélyt kérje meg. 

15. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a háziorvosi alapellátása jogerős működési engedély birtokában a finanszírozás 

érdekében szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.  

16. Az Önkormányzat az asszisztensi, egészségügyi szakdolgozói feladatok ellátását 

továbbra is heti 40 órában közalkalmazotti jogviszony keretében biztosítja. 

Határidő: 2018. december 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

2./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez hirtelen jött, mert nekünk még mindig elbírálás alatt van a támogatási igényünk. 

Szeptemberbe adtuk be és még nincs támogatói döntésünk. Most kezdték el meghozni a 

döntéseket. A pénzügyi iroda vezetője utána érdeklődött hogyan lehet második körbe beadni a 

pályázatot. Egy rendkívüli kérelmet kellett írni a Belügyminisztériumba, hogy engedélyezzék, 

hogy felnyissák. Ha hozzájárulnak akkor be tudjuk adni a második kört is. Meg kell próbálnunk. 

Ennyit tudok róla mondani. 
 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Második körben mennyit tudunk még összeszedni? 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom, erről még nincs információm. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

132/2018.(XI.22.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján II. ütemű támogatási igényt nyújt be 

az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom. 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.27 órakor az ülést bezárta. 

 


