
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bag Nagyközség Önkormányzat  2012. február 29.-i rendkívüli  képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen vannak:  Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,  Antal István 
Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak:  Beke Andrea jegyző, Dr. Cséke Ibolya háziorvos, Benedek Miklós műszaki 
előadó

A polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket és a megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozott képes, igazoltan van távol Dr. Dénes 
Tamás képviselő úr.

Ismertette  a  napirendi  pontokat.  Ezután   felkérte  a  testület  tagjait,  hogy  fogadják  el  a 
napirendi pontokat.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

N a p i r e n d i   p o n t o k

Napirend:   Előadó:

1.) II. számú Háziorvosi állásra jelölt meghallgatása Tóth Gábor
polgármester

       
2.) Hulladékszállítási szerződés Tóth Gábor

polgármester

1.) Napirendi pont:   II. számú Háziorvosi állásra jelölt meghallgatása

Tóth Gábor: Tájékoztatta  a  testület  tagjait,  hogy a II.  számú háziorvosi  állás  betöltésére 
jelentkezett Dr. Cséke Ibolya.
Dr. Maxim Mihály is jelezte, hogy érdekli az állás, de írásos anyagot nem adott be.
Felkérte a jelenlévő Dr. Cséke Ibolyát, hogy néhány szóban mutatkozzon be.

Dr. Cseke Ibolya: Elmondta, hogy gyerek kora óta orvos akart lenni. Budapesten dolgozott a 
BKV-nál, jelenleg a X. kerület  házi orvosa, ahol már 22 éve van. Ötvenkét éves, szeretne 
érdemi munkát végezni. Sajnos ahol most dolgozik a rendelőt két orvos használja, volt már rá 



több  ígéret,  hogy  önálló  rendelőt  kap,  de  ez  eddig  nem  sikerült.  Szeretne  még  15  évet 
dolgozni. 
Nagyon sajnálja a betegeit – amennyiben megválasztják -, hogy ott kell hagyni.
Veresegyházán lakik, onnan járna be kocsival, a szolgálati lakásra nem tart igényt. Ügyeletet 
tud vállalni.

Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy megnézte-e a rendelőt? El tudja-e fogadni?

Dr. Cséke Ibolya: Igen látta  a  rendelőt,  mely nagyon  szép. Budapesten  az egész tizedik 
kerületben nincs ilyen rendelő.

Balázs János: Megkérdezte, hogy mikortól tudná elkezdeni a rendelést?

Dr. Cséke Ibolya: Három hónap a felmondási idő, ezt el lehet úgy is tölteni, hogy helyettest 
biztosít a X kerületi rendelőben. 

Dr.  Balatoni  Gyöngyi:  Amíg  nem  tud  jönni  a  doktornő,  addig  el  tudja  vállalni  a 
helyettesítést.  Jó lenne,  ha már hétfőn tudna kezdeni.  Az asszisztenciát  kötelezően át  kell 
vennie!

Beke Andrea: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a doktornő bemutatta az eredeti okiratait, 
amelyet hitelesített, ezt meg lehet nézni.

Benedek Miklós: Felhívta a figyelmet,  hogy ha a doktornő  nem ragaszkodik a szolgálati 
lakáshoz, akkor az önkormányzat másnak kiadhatja.

Varga András: A doktornő ellen semmi kifogása nincs, csak nem érti, hogy miért nem hívták 
meg a doktor urat is?

Beke Andrea: Elmondta, hogy a pályázat megjelent az OALI honlapján. Dr. Maxim Mihály 
háziorvos jelentkezésekor a szeptember 29.-én tartott ülésén a képviselő-testület határozatot 
hozott, hogy 2011. november 01-től Ő látja el  vállalkozási formában a II. számú háziorvosi 
körzet teendőit. Azóta nem kapott az önkormányzat semmiféle tájékoztatást tőle.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Felhívta  a  képviselők  figyelmét,  hogy  két  nyugdíjas  orvos  nem 
láthatja el a falut.

Tóth Gábor: Szeretné, ha végre nyugvó pontra kerülne az orvosi ellátás. Több helyről kért 
ebben segítséget.
A doktornőt méltónak tartja, hogy ellássa a körzetet. Javasolta a testületnek, hogy fogadják el.

Antal Istvánné: Úgy gondolja, hogy a testületnek támogatni kell a házi orvosait. Fél tőle, 
hogy a Balatoni doktornő nem tudja sokáig a négyezer lakosú falut ellátni.
Kérte a képviselő társait, hogy támogassák a doktornő pályázatát.

Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg 
döntésüket.

A Képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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9/2012. (II.29.)  Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

Dr.  Cséke  Ibolya  háziorvost  megbízza  Bag Nagyközség  II.  számú  háziorvosi  körzet  üres 
praxisára helyettesítéssel (2191. Bag, Dózsa György u. 52.) 2012. március 05.-től – május 
01.-ig, területi ellátás kötelezettséggel.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont:    Hulladékszállítási szerződés

Tóth Gábor: A jelenlegi szállító – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt– nem kívánja folytatni a 
térségben a hulladékszállítást. 
Két árajánlat érkezett: az egyik Jászberény Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt-től akik a 
korábbinál megadott áron tudnánk a szállítást végezni, a másik pedig a Müll-Transport Kft-
től, akik december 31-ig tudják vállalni az ajánlatban szereplő árral.
Felkérte  a  testület  tagjait,  hogy hozzák meg  döntésüket  az  utolsó  ajánlat  tevőre:  a  Müll-
Transport Kft-re. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2012. (II.29.)  Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított  jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 
hozta: 

- A Képviselő-testület elfogadta Müll-Transport Kft. (1112. Budapest, Repülőtéri út 6.) 
árajánlatát Bag település szilárd hulladék szállítási közszolgáltatására 2012. március 
01-től – 2012. december 31-ig határozott időre.

- Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
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Tóth Gábor: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat pályázatot ad be faaprító 
kazánra, ezzel is csökkentenék a hivatal fűtési költségeit.

Mivel nem volt több hozzászólás, észrevétel  a polgármester megköszönte a részvételt és az 
ülést bezárta.

-k.m.f.-

        Tóth Gábor Beke Andrea
        polgármester jegyző
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