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VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: a képviselő-testület 2016. április 25-én 18.00 órakor kezdődő nyilvános testületi üléséről; 
 
Helye: Veszprémvarsány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyalója 8438 
Veszprémvarsány Kossuth utca 44; 
 
Jelen vannak:             Németh Csaba  polgármester     
   Fodor István    alpolgármester 
   Gyöngyösi Olivér                  képviselő 

Lehner Lászlóné                  képviselő 
Hardi János                           képviselő 

            Lanczendorfer Józsefné       képviselő 
            Ringhoffer Eszter                   képviselő  

Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:  
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző  
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nevében és megbízásából Veress Gyula 
 
 
Határozatképesség:  a nyílt ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma  7 fő volt,   a 
fentiek értelmében a határozat-képesség biztosított. 
 
Németh Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére megkéri Vidáné Somogyi Tündét. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 
1.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése fogászati ellátás 

vonatkozásában; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester;  
2.   Egyéb ügyek; 
            Előadó: Németh Csaba polgármester; 

  
Németh Csaba polgármester: a meghívóban szereplő napirend tárgyalására tett javaslatot, 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) amely elfogadását javasolja. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL 
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az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2016. (IV. 25.)     H A T Á R O Z A T  

 Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2016. április 25-i nyilvános testületi ülésének napirendi pontjait a 
meghívóban szereplő előterjesztés szerint fogadja el. 

 
    Felelős: Németh Csaba polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
1.  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése fogászati ellátás 

vonatkozásában; 
             Előadó: Németh Csaba polgármester;  
Németh Csaba polgármester elmondta, hogy dr. Csonka Emőke fogorvos 2016. június 1. napjától 
Veszprémvarsány Község Önkormányzatával 2004. július 26-án kötött fogorvosi egészségügyi ellátási 
szerződését felbontja. A fogászati ellátás kötelező alapellátás az Önkormányzat részéről, így  
mindenképpen fogorvost és asszisztenst szükséges biztosítani. A helyettesítést Dr. Bejczy Katalin látja el 
jelenleg is és szeretnénk a továbbiakban is, Gyöngyösi Lászlóné pedig továbbra is vállalja az asszisztensi 
munkát napi 6 órában. A doktornő 2X4 órát rendelne a településen, illetve 5 órát a pannonhalmi 
rendelőben. Az OEP egy évig lakosság arányos, teljesítmény alapú finanszírozást nyújt, ennek letelte 
után a támogatás 60%-ra csökken. A fogászati körzethez hét település tartozik: Veszprémvarsány, Lázi, 
Sikátor, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Gic és Románd. Eddig hozzájárulást nem kértünk, javasolja, hogy 
a következő egy évben se kérjünk. A fogászati magánpraxist dr. Csonka Emőke hat hónapig árulhatja, ha 
ez idő alatt nem tudja értékesíteni visszaszáll az Önkormányzatra. Az állást meg kell hirdetni. Az orvos 
lakás felújítása ezzel időszerűvé válik, hiszen az állás mellett a szolgálati lakás előnyt jelenthet.  
Hardi János képviselő szerint is támogató erő az orvos lakás lehetősége, hiszen a keleti országrész 
orvosai számára ez megoldást jelenthet. A környező településektől valóban nem szerencsés hozzájárulást 
kérni, ha jó orvost találnánk a betegek száma alapján a jövőben visszatérhetünk rá.  
Bertalanné Józsa Judit jegyző elmondta, hogy az Önkormányzatra nézve az lenne a kedvezőbb, ha  
a praxis ismét a mienk lenne. Előny a kialakított, felszerelt rendelő is. 
 
Németh Csaba polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a fogászati ellátás helyettesítéséről, 
illetve a környező települések hozzájárulásáról az elhangzottak alapján hozzák meg döntésüket. 
 
Németh Csaba polgármester mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
  
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
52/2016. (IV.25.)   HATÁROZAT  
           
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy: 
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1. Veszprémvarsány Község képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Csonka Emőke fogorvos 

nyugállományba-vonulásának végleges szándékát és hozzájárul, hogy közös megegyezéssel a 
2004. július 26-án megkötött a fogorvosi alapellátási szerződést a fogorvosi ellátási körzethez 
tartozó önkormányzatok 2016. június 1. napjával felbontják. Az önkormányzatok a kötelező 
fogászati alapellátási feladatokat helyettes fogorvossal és fogászati szakasszisztenssel 
biztosítják. 

2. A képviselő-testület elfogadja a fogorvosi ellátást biztosító helyettes személy Dr. Bejczy Katalin 
pannonhalmi fogorvossal és szakasszisztens Gyöngyösi Lászlóné személyeket, akikkel 
Veszprémvarsány Község polgármestere, mint az egyéb munkáltatói jogot gyakorló a munkajogi 
szerződéseket megköti 2016. június 1-től a fogorvosi ellátás végleges betöltéséig. 

3. A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a fogorvosi rendelés Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 
21. szám alatti fogorvosi rendelőben valósul meg és esetenként a Szent Márton Járóbeteg 
Központ Pannonhalma, Árpád u. 2/A szám alatti rendelőben heti 13 órában. ( Veszprémvarsány. 
Kedd: 8-12 óráig, Csütörtök: 8-12 óráig  
 
Pannonhalma: Hétfő: 7.30 – 8 óráig és 14- 15 óráig 
                       Szerda: 7.30 – 8 óráig és 14-15 óráig 
                       Péntek  7.30 – 8 óráig és 13 -14.30 óráig )                                        

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, Németh Csabát, hogy a működési engedély 
benyújtásáról, annak mielőbbi megszerzéséről gondoskodjék, valamint a finanszírozás tekintetében 
az Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést kösse meg és az ellátás mielőbbi 
zökkenőmentes biztosításához szükséges lépéseket tegye meg. 
      Felelős: Németh Csaba polgármester  
Határidő: azonnal  
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
53/2016. (IV.25.)   HATÁROZAT  
           
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete aszerint dönt, hogy: 
 
a Veszprémvarsány, Lázi, Bakonypéterd, Sikátor, Gic, Románd és Bakonygyirót települések lakossága 
fogorvosi ellátásának biztosítására létrejött fogorvosi ellátási körzet tekintetében Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata, mint gesztor település a tag településektől az első évben, vagyis  2016. június 1. napjától 
2017. május 31. napjáig semmi nemű hozzájárulást nem kér. 
 
A fogorvosi ellátási körzet 2017. év június 1. napjától kezdődő támogatása vonatkozásában, a hozzájárulás 
mértéke, módja tárgyalás alapját képezi. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, Németh Csabát, hogy a döntésről értesítse Lázi, Bakonypéterd, 
Sikátor, Gic, Románd és Bakonygyirót települések polgármestereit. 
      Felelős: Németh Csaba polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 2.  Egyéb ügyek; 

Előadó: Németh Csaba polgármester; 
 

2.1  Falunap; 
        Előadó: Németh Csaba polgármester 
 
Németh Csaba polgármester elmondta az előző napirendben, hogy az orvos lakás felújításra szorul. 
Úgy gondolja, hogy ez a falu lakosságának az érdekét is szolgálja, ezért az idei falunapra a 
költségvetésben meghatározott összeget esetleg rá lehetne fordítani. A falunapi pörkölt főzésnek, illetve 
árusításának nagyon magas a reprezentációs költsége, a színvonalas műsor is sokba kerül, javasolja, hogy 
az idén ne kerüljön megrendezésre a falunap.  
Hardi János képviselő szerint mégiscsak kell valami rendezvény a lakosságnak, ha nem is falunap 
néven. Szerényebb keretek között is megrendezhetnénk, sportversenyekkel, az iskolai modern 
táncosokkal. Nem falunap lenne, esetleg „Családi nap” lenne az elnevezés. Az emberek várják ezt a 
napot. 
 
Ringhoffer Eszter képviselő elmondta, ha ennyire kevés az önkormányzat pénze, esetleg a 
képviselők egyhavi tiszteletdíjukat is felajánlhatnák erre a célra. A helyi vállalkozókat is meg lehetne 
keresni támogatás céljából. Illetve olyan előadókat kellene keresni akik ingyen is fellépnének. 
 
Németh Csaba polgármester javasolta, hogy a falunapra szánt keretet az idei évben fordítsuk az 
orvosi lakás felújítására, erre a rendezvényre pedig próbáljunk máshonnan átcsoportosítani bizonyos 
összeget. 
 
Németh Csaba polgármester mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, 
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 7 KÉPVISELŐ 
A TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
7 IGEN  0 NEM   0 TARTÓZKODÁSSAL az alábbi határozatot hozta: 
 
 
54/2016. (IV.25.)       H A T Á R O Z A T   
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy 2016. július 2-
án falunapot szervez a település lakosai számára. 
 
A Képviselő-testület megbízza Ringhoffer Eszter képviselőt, hogy a helyi vállalkozókat megkeresse 
a falunap támogatása céljából, valamint, hogy a falunap kapcsán ingyenesen fellépőket keressen 
meg, akiknek esetlegesen az úti költséget szükséges megtéríteni. 
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A Képviselő-testület aszerint rendelkezik, hogy a falunapra vonatkozóan a 2016. évi költségvetésben 
betervezett összeg minél céltudatosabban, minél precízebben kerüljön felhasználásra, lehetőség 
szerint az óvatos gazdálkodás fényében. 
 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a falunap vonatkozásában felmerülő 
szerződéseket aláírja. 
 Határidő: folyamatos 
Felelős: Németh Csaba polgármester 
 
Németh Csaba polgármester több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és a 
meghívottak részvételét. Az ülést 19,00 órakor bezárta.  

 
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 

Németh Csaba      Dr. Bertalanné Józsa Judit 
polgármester       jegyző    


