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10/2014. (V. 21.) Csákvár közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek  

                             meghatározásáról szóló 12/2002. (VI. 29) önkormányzati rendelet módosításáról 
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204/2014. (V. 19.) jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 
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206/2014. (V. 19.) Tartósan beteg dolgozó helyettesítése 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 19-én megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 

    Mészáros Tamás   alpolgármester   

    dr. Szeredi Péter   képviselő 

    Jankyné Kővári Csilla   képviselő 

    Dornyiné Eigner Ágnes   képviselő 

    Fehér Imre    képviselő 

Távol:    Csillag Tibor    képviselő 

Bokodi Szabolcs   képviselő 

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző  

    dr. Fillér László    önk. és társulási ir.vez 

Jegyzőkönyvvezető:   Magyar  Diána    igazgatási előadó 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 7 

fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 

valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a 2. napirendi pont - Orvosi rendelő egyes 

helyiségeire vonatkozó ingyenes használati szerződés elfogadása – napirendről történő levételére, 

valamint a Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése, és a Tartósan beteg dolgozó helyettesítése a 

bölcsődében című napirendi pont felvételére.  

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Dornyiné Eigner Ágnes és Dr. Szeredi Péter személyében. 

 

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

204/2014. (V. 19.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Dornyiné Eigner Ágnest és dr. 

Szeredi Pétert jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

 

1./ Orvosi körzetek átalakításához szükséges rendeletmódosítás elfogadása 

2. / Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése 

3./ Tartósan beteg dolgozó helyettesítése a bölcsődében 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1./ Orvosi körzetek átalakításához szükséges rendeletmódosítás elfogadása 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Csákvár Nagyközség Képviselő-testülete a 12/2002(VI.29.) számú rendeletének mellékletében 

állapította meg Csákvár orvosi körzeteit. Tekintettel arra, hogy 2014. május 13-án tartott rendkívüli 

ülésén elfogadtuk a dr. Varga Lászlóval megkötendő gyermek háziorvosi feladat-ellátási szerződés 

szövegét, az újonnan létrejött gyermekorvosi körzetet is meg kell határozni. 

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  
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A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a 

következető rendeletet alkotja:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (V. 21.) önkormányzati rendelete 

Csákvár közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 

12/2002. (VI. 29) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. / Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Az új iskolában jelenleg 4 fő Mt. hatálya alá tartozó takarítónő dolgozik, akik közül egy fő 2014.június 

13-án tölti az utolsó munkanapját. Véglegesen azonban csak 2014. szeptember 1-én vonul nyugdíjba, 

viszont a nyári takarítások miatt szükség lenne már az új takarítóra is. Tehát 2,5 hónapra párhuzamosan 

kellene bért fizetni.  

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért az új iskolába 1 fő takarítónő felvételével, 

melynek következtében a nyugdíj várományos takarítónő végleges nyugdíjba vonulásáig párhuzamos 

foglalkoztatás szükséges, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

205/2014. (V. 19.) határozata 

Párhuzamos foglakoztatásról  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az új iskolába 2014.június 15-től egy fő 

takarító felvételét. A bruttó 101.500,- Forint/hó bérköltséget a 2014. évi költségvetés bérkeretére biztosítja. 

A 2014. augusztus 31-ig történő párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárul. 

 

Határidő: 2014. június 15. 

Felelős: jegyző 

 

3./ Tartósan beteg dolgozó helyettesítése a bölcsődében 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsődében működő bölcsődében jelenleg 2 fő kisgyermeknevelő – 

és gondozó dolgozik, és 1 fő, takarító.  A takarító hosszú idő óta táppénzes állományban van, és ezt a 

feladatot csak úgy tudja megoldani az intézmény, hogy más helyről von el dolgozót. Ennek a helyzetnek 

a megoldása lenne, ha a betegség idejére, határozott időre felvennénk 1 fő takarítót. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot elfogadásra javaslom.  

Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza.  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

206/2014. (V. 19.) határozata 

Tartósan beteg dolgozó helyettesítése 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a bölcsődébe a tartósan betegállományban 

lévő személy helyére 1 fő helyettesítő felvételét a helyettesítendő személy bérkerete terhére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 20:30 

perckor berekesztette. 

 

- k.m.f. - 

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix       Tóth Jánosné  

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

 

 

  Dornyiné Eigner Ágnes              Dr. Szeredi Péter  

jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 


