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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2020. szeptember. 04-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén 
Csépa Községi Önkormányzat tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor   polgármester 

Bíró József   alpolgármester 
   Gödöllei Krisztián  képviselő 
   Sajó Gergő    képviselő 
   Havrilla Sándorné  képviselő (később érkezett) 
   Mészáros Mária  képviselő 

 
Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 

   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
 

Igazoltan távol: Szabóné Bódi Dorina  képviselő 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat. Megállapítom, hogy Szabóné Bódi Dorina más elfoglaltsága révén igazoltan távol 
van. A képviselők és a polgármester: azaz 6 fő jelen van, határozatképesek vagyunk. Van-e 
kiegészíteni való a napirendi pontokhoz? Ki az, aki elfogadja a napirendi pontokat? Megállapítom 6 
igen szavazattal elfogadta az írásos napirendi javaslatot a testület. 
 
 

378/2020.(IX.04.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az írásos meghívóban 
szereplő napirendi pontokat. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 

 
 

I. Napirend 
Medicina Dental Bt- vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő- testület! 2019. decemberében tartós 
helyettesítéssel megoldottuk a feladatellátást, azonban a Tamasiné dr Kun Éva kérte a feladatellátási 
szerződés felmondását 2020. július 31-vel.  
Ezt követően felvettük a kapcsolatot Csongrádon dr. Poncz Róbert a Medicina Dental Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. részéről. 2020. október 01. napjától szerződés alapján vállalja a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek 
megfelelően, folyamatos területi ellátási kötelezettséget vállalva, 6640 Csongrád Gyöngyvirág utca 5. 
szám alatt a fogorvosi feladatok ellátását Csépa település vonatkozásában.  
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A Medicina Dental Egészségügyi Szolgáltató Bt. tartós helyettesítés formájában vállalja a lakosság 
ellátását Csongrádon.  
Javaslom a Tisztelt Testületnek hogy fogadjuk el a fogorvosi feladatok ellátásáról szóló határozati 
javaslatot.Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki 
támogatja a fogorvosi feladatok ellátásáról szóló határozatot! Megállapítom, hogy a Testület 6 
igennel elfogadja a fogorvosi feladatok ellátásáról szóló határozatot. 
 
 

379/2020. (IX.04.) határozat 
fogorvosi feladatok ellátásáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozott időre 2020.10.01-től területi ellátási kötelezettségének 
vállalásával Medicina Dental Egészségügyi Szolgáltató Betéti társaság tartós 
helyettesként biztosítsa a fogorvosi feladatok ellátását Csongrádon. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pintér Csaba Gábor polgármestert, hogy a fogorvosi 
alapellátásra, mint kötelező önkormányzati feladatra, valamint az iskolafogászati 
feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést (megbízási szerződést) 
2020.10.01. napjától határozatlan időre a Medicina Dental Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti társasággal megkösse és hogy egyeztetést folytasson a Csongrádi 
Önkormányzattal. 
A Képviselő-testület felkéri Berényi Veronika kirendeltségvezetőt, hogy gondoskodjon az 
fogorvos tevékenységgel kapcsolatos működési engedély, NEAK szerződés 
előkészítéséről. 
 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben,  

2. Kormányhivatal Népegészségügy 
3. Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 
 
 

II. Napirend 
Előterjesztés Dr. Kecskés Béla háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó 
megállapodás felmondásának elfogadásáról  

 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Kecskés Béla látta el a háziorvosi 
és iskola egészségügyi teendőket 2013.július10-től látja el a településen. 2018-ban már egészségügyi 
problémákra hivatkozva jelezte doktor Úr, hogy csak a páros hónapokban tudja ellátni településünk 
lakosságát. Dr. Kecskés Béla 2020. augusztusban bejelentette, hogy a háziorvosi feladatokat a 
továbbiakban nem tudja ellátni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet hogy a dr. Kecskés Béla 2020. 10.01-től történő felmondását 
legyen szíves jóváhagyni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze, aki jóváhagyja Dr. Kecskés Béla háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó 
megállapodás felmondásának! Megállapítom, hogy a testület 6 igennel jóváhagyta a Dr. Kecskés és 
Társa Bt.-Dr. Kecskés Bélával kötött megállapodás 2020.10.01-vel történő  megszűntetését.   
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380/2020.(IX.04.) határozat 
Dr. Kecskés és Társa Bt.-Dr. Kecskés Bélával kötött megállapodás megszűntetéséről
  
 
Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Dr. Kecskés és Társa 
Bt.-Dr. Kecskés Bélával kötött megállapodás 2020.10.01-vel történő  megszűntetését. 
 
 
Erről értesül:   1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
   2./ Dr. Kecskés és Társa Bt.-Dr. Kecskés Béla 
   3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
   Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
   4./ Irattár 
 

 
 

III.  Napirend 
Előterjesztés dr. Szűcs Zsolt helyettesítő orvos alkalmazásáról 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy az előző napirendben is 
mondtam, Dr. Kecskés Béla háziorvos felmondott. A háziorvosi egészségügyi alapellátás biztosítása 
érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Szűcs Zsolt háziorvost bízza meg a 
háziorvosi és iskola egészségügyi teendők ellátására mind a páros, mind a páratlan hónapokban, a 
16/2015. (X.20.) önkormányzati rendelet 1 számú mellékletében feltüntetett körzetben. Dr. Szűcs 
Zsolt helyettesítő orvos helyettesítését Dr. Kecskés Béla látja el. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérném, hogy kézfeltartással jelezze, aki támogatja 
Dr. Szűcs Zsolt helyettes háziorvos szerződése a fenti döntés alapján módosításra kerüljön illetve Dr. 
Szűcs Zsolt helyettes háziorvos személyes közreműködői szerződése a fenti döntés alapján 
módosításra kerüljön. 
Megállapítom, hogy Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
megszavazta a Dr. Szűcs Zsolt alkalmazásáról szóló határozatot. 
 
 

381/2020.(IX.04.) határozat 
Dr. Szűcs Zsolt helyettesítő orvos alkalmazásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Szűcs Zsolt 
helyettes háziorvos lássa el a háziorvosi és iskola egészségügyi teendőket a 16/2015. 
(X.20.) önkormányzati rendelet 1 számú mellékletében feltüntetett körzetében (páros és 
páratlan hónapban is). 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul Dr. Szűcs Zsolt helyettes 
háziorvos szerződése a fenti döntés alapján módosításra kerüljön. 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul Dr. Szűcs Zsolt helyettes 
háziorvos személyes közreműködői szerződése a fenti döntés alapján módosításra 
kerüljön. 
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dr. Szűcs Zsolt helyettesítését Dr. Kecskés Béla 
lássa el 
Erről értesül: 1./ Dr. Szűcs Zsolt 
  2./ Dr. Kecskés Béla 
  3./ Képviselő testület tagjai (helyben) 

 
IV. Napirend 

Előterjesztés 
Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesület Támogatási és szolgáltatási szerződés 
kötéséről 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Egyre nagyobb problémát jelent a 
kóbor ebek befogása és a továbbiakban a gondozása önkormányzatunk számára, személyi és 
anyagi feltételek hiánya miatt, erre azt a megoldást találtuk, hogy szerződést kötünk a 
szentesi Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel, akik egyszeri 100.000 
forintos támogatásért, illetve ebenként 18.000 forint díjazásért vállalják a közigazgatási 
területünkön befogott ebek további gondozását. Teszi mindezt a hatályos jogszabályok 
betartásával. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az egyszeri Támogatási szerződés illetve a szolgáltatási 
szerződés megkötéséhez hozzájárulni szíveskedjenek! 
 
Havrilla Sándorné képviselő: Jó lenne kiplakátolni hogy mikor lesz a befogás, fel tudjanak a 
lakosaink készülni. 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: A lakosság tájékoztatását elvégezzük. Évek óta fennálló 
probléma a kóbor ebek befogadása. Több egyesületet, állatvédő szervezetet felkerestünk 
együttműködést remélve, de mindig elutasításra kerültünk. Nagyszerű, hogy ez a szervezet nem 
utasította el az együttműködést. Ilyenkor ősszel megnövekszik a kóbor állatok száma. A cél hogy 
egy-egy befogással lecsökkentsük számukat, hogy az ebek falkába verődését meggátoljuk, ezáltal 
elejét vegyük hogy idősek vagy gyermekek támadásnak legyenek kitéve. 
 
Bíró József alpolgármester: szeretném ha első alkalommal az állatvédő egyesület emberei 
megmutatnák a mi embereinknek, hogyan történjen az ebek befogása, egészségi állapotuk megőrzése 
érdekében.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az állatvédő szervezet nyitott, mindenben nagyon segítőkészek.  
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérném, hogy kézfeltartással jelezze, aki támogatja 
az állatvédő szervezet támogatási szerződésének elfogadását!  
Megállapítom, hogy Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta 
az állatvédő szervezet támogató okiratának elfogadását.  
 

382/2020. (IX.04.) határozat 
Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesület Támogatási szerződés 

megkötésére 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a Mogyoró 
Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel támogatási szerződést kössön Csépa 
Községi Önkormányzat 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint értékben általános tartalék 
terhére az 1. számú mellékelt támogatási szerződés szerint. 
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. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pintér Csaba Gábor polgármestert, hogy támogatási 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben,  

2. Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesület 
3. Számviteli osztály Csépa/KKÖH. 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Most kérném, hogy kézfeltartással jelezze, aki támogatja az 
állatvédő szervezet szolgáltatási szerződésének elfogadását!  
Megállapítom, hogy Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta 
az állatvédő szervezet szolgáltatási szerződésének elfogadását.  

 
383/2020. (IX.04.) határozat 
Szolgáltatási szerződés kötésére Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Csépa község 
közigazgatási területén, határozatlan időre 2020.09.10.-től szolgáltatási szerződést 
kössön a 2. számú mellékelt szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Pintér Csaba Gábor polgármestert, hogy a 
szolgáltatási szerződést 2020.09.10. napjától határozatlan időre Mogyoró Menedék Állat- 
és Természetvédelmi Egyesülettel megkösse.   
 
Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben,  

2. Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesület 
3. Számviteli osztály Csépa/KKÖH. 

 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester:Van-e egyéb? Nincs. Köszönöm a nyílt ülésen való részvételt, a 
nyílt ülést bezárom. 
 

kmf. 
 
 
 
 

Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester      jegyző 


