
J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 23.-án 10.00 

órai kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Antalné 

Lakatos Erzsébet képviselők, a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Major Mária és Egyed Béla képviselők. 

 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 

tagja jelen van, az ülés határozatképes, az megnyitja.  

 

A napirendi javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

testület a következő napirendet tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2017. (VIII. 23.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Megbízási szerződés jóváhagyása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

 

1./ Megbízási szerződés jóváhagyása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a háziorvosi alapellátást 

biztosító LONA-MEDIC Kft. jelezte, hogy a jelenlegi háziorvos szeptember 30. napjával 

elmegy, tehát új háziorvos lesz a kutasi I. számú körzetben, és ebből következőleg a belegi 

körzetben is. Tájékoztatás ad arról, hogy a hetente két napon lesz rendelés Belegben, keddi és 

csütörtöki napokon. Javasolja a háziorvosi alapellátás ellátására vonatkozó döntések 

meghozatalát. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2017. (VIII. 23.) 

önkormányzati határozata háziorvosi feladatok ellátásáról. 

  

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 

Mötv. – 13. § 4. pontja szerint az önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi 

alapellátásról és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról. 



Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény – Eütv. – 88. § (1) bekezdése 

szerint a beteg részére biztosítani kell, hogy folyamatos egészségügyi ellátásban 

részesüljön. Az Eütv. 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az alapellátás 

körében többek között gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. 

 

2./ Fentiekre tekintettel Kutas Község Önkormányzata működési engedély kérelmet 

nyújt be az illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Intézetéhez Kutas I. számú vegyes háziorvosi körzet ellátása 

érdekében. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2./ pontját 

jóváhagyja. 

 

3./ Kutas Község Önkormányzata köt finanszírozási szerződést a NEAK-kal. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 3./ pontját 

jóváhagyja. 

 

4./ Kutas 1. számú körzetben a betegellátást 2017. október 1. napjától dr. Nagy 

Ferencz végzi. Az asszisztensi feladatot Czibola Katalin látja el. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4./ pontját 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

A döntés meghozatalát követően a polgármester a megbízási szerződés jóváhagyására 

vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2017. (VIII. 23.) 

önkormányzati határozata megbízási szerződés jóváhagyásáról. 

 

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 

Mötv. – 13. § 4. pontja szerint az önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi 

alapellátásról és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény – Eütv. – 88. § (1) bekezdése 

szerint a beteg részére biztosítani kell, hogy folyamatos egészségügyi ellátásban 

részesüljön. Az Eütv. 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az alapellátás 

körében többek között gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. 

 

2./ Fentiekre tekintettel Kutas Község Önkormányzata működési engedély kérelmet 

nyújt be az illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Intézetéhez, melyet Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagy. 

 



3./ Kutas Község Önkormányzata köt finanszírozási szerződést a NEAK-kal, melyet 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagy. 

 

4./ Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az I. számú 

vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak alapellátására vonatkozóan megbízási 

szerződést köt a Lona Medic Kft.-vel, melyet Beleg Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagy. 

 

5./ Kutas 1. számú körzetben a betegellátáshoz a személyi feltételeket a Lona Medic 

Kft. biztosítja, így a betegeket 2017. október 1. napjától dr. Nagy Ferencz, a Lona 

Medic Kft. alkalmazottja látja el, az asszisztensi feladatot pedig szintén a Lona Medic 

Kft. alkalmazottja Czibola Katalin végzi, melyet Beleg Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagy. 

 

6./ Kutas Község Önkormányzata a finanszírozás teljes összegét a Lona Medic Kft. 

bankszámlájára utalja számla ellenében tárgyhónap 5-ig, melyet Beleg Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

A feladat-ellátási szerződés jóváhagyását követően a polgármester a rendelési időre 

vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2017. (VIII. 23.) 

önkormányzati határozata rendelési időről. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kutasi I. 

számú vegyes háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás – felnőtt és gyermek, vegyes 

háziorvosi ellátás, valamint az iskolai és ifjúságorvoslás egészségügyi ellátás feladatait 

- feladataira 2017. október 1. napjától betöltetlen körzetként helyettesítéssel betöltött 

körzet rendelési idejét az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

Kutas községben: 

 

Hétfő:                    13.00 – 14.30       Iskolaorvoslás: 14.30 – 15.00  

Tanácsadás: 15.00 – 15.30 

Kedd:                            ---- 

Szerda:                  13.00 – 16.00                    

Csütörtök:             12.00  – 13.30 

Péntek:                  12.30 – 16.00  

 

Beleg községben: 

 

Hétfő:                     ---  

Kedd:                     8.00 – 9.30             Tanácsadás: 9.30 – 10.00     

                                                              Iskolaorvoslás: 10.00 – 10.30 

Szerda:                   --- 



Csütörtök:              13.30 – 16.00 

Péntek:                    ---                         

 

Rendelkezésre állási idő: 7.00 – 15.00 

 

2./ A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelési idő módosításáról és 

kihirdetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 

berekeszti. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Tamás Csaba     dr. Varga Katalin 

polgármester             jegyző 


