
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 12.30 órai kezdettel megtartott, telefon útján 
összehívott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Talián Bálint Attila, Péntek Vince és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a 
jelenléti ív szerinti meghívottak közül Dr. Benkő András a II. számú orvosi körzet háziorvosa 
és dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Liber János képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a7 fős testület6 tagja jelen van, 
az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2015. (IX. 28.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Dr. Benkő András háziorvos helyettesítésével kapcsolatos problémák megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ Dr. Benkő András háziorvos helyettesítésével kapcsolatos problémák megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi ülésen megjelenteket, hogy a múlt héten, 
kedden volt egy megbeszélése Dr. Benkő András háziorvossal. Röviden összefoglalja a 
megbeszélés lényegét, továbbá az ÁNTSZ javaslatát. Dr. Benkő András 2015. szeptember 22-
én, a megbeszélésen két dolgot vetett fel. Az egyik, hogy a képviselő-testület június 29-i 
döntésével, őt, anyagi és erkölcsi hátrány érte, és valószínűleg jogi útra fogja terelni az ügyet. 
A másik felvetése az volt, hogy mivel Dr. Mohr Tamás háziorvos nem tartotta be a feladat-
ellátási szerződés szerinti rendelési időt, felmondja a közte és Dr. Mohr Tamás között lévő 
megállapodást. Dr. Benkő András felvetette továbbá, hogy nem tereli jogi útra az ügyet akkor, 
ha az önkormányzat fizeti a hátralévő időre a helyettesítést, valamint munkaügyi szempontból 
átveszi az asszisztenst, tehát a jövőben az önkormányzat foglalkoztatja. A polgármester 
elmondja, hogy ő erre azt válaszolta Benkő doktor úrnak, hogy a felvetései testületi döntésen 
alapulnak, de mindenesetre elfogadhatatlannak tartja azokat, mivel a finanszírozást Benkő 
doktor úr kapja. A megbeszélés végén Dr. Benkő András háziorvos azt mondta, hogy a másik 
elfogadható megoldás számára a személyes helyettesítés, de ebben az esetben az 
önkormányzat engedje el a hátralévő időre a havonta jelentkező ingatlanhasználati díjat, 
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illetve kapjon mentességet az iparűzési adó fizetése alól. Erre Péntek László polgármester azt 
válaszolta, hogy a díj elengedése szintén testületi döntésen kell, hogy alapuljon, az adóval 
kapcsolatos döntések pedig a jegyző hatáskörébe tartoznak. 
Péntek László polgármester elmondja, hogy az ÁNTSZ önkormányzathoz írt levele, valamint 
általa írt ÁNTSZ-nek küldött levél elkerülte egymást. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 
önkormányzat a helyettesítés új rendjére vonatkozó javaslatot küldte meg a hatóságnak. 
Tájékoztatja a megjelenteket arról is, hogy 2015. szeptember 24-én személyesen ment el az 
ÁNTSZ-hez, hogy megbeszéljék a problémákat. A hatóság munkatársa elmondta, hogy mivel 
nem lett betartva a feladat-ellátási szerződés szerinti rendelési idő, a következő lépés Dr. 
Benkő András háziorvosnál van, amennyiben fel akarja mondani a közötte és Dr. Mohr Tamás 
háziorvos közötti szerződést. 
A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület június 29.-i döntése nem volt 
jogszerűtlen, mivel joggal várhatná el az önkormányzat a teljes munkaidős helyettesítést, ezt 
az ÁNTSZ is megerősítette. Elmondja, hogy a Dr. Mohr Tamás háziorvos által javasolt 
rendelési idő elfogadhatónak tűnik, és tény, hogy Dr. Benkő András helyettesítheti saját 
magát. 
A polgármester az ügymenet összefoglalását követően elmondja, hogy miért nem terheli 
anyagi felelősség az önkormányzatot. Dr. Benkő András háziorvos felmondása 2015. június 
8.-án érkezett meg az önkormányzathoz, melyet a testület a július 6-i ülésén vett tudomásul. A 
testület a július 8-i ülésén hagyta jóvá a módosított feladat-ellátási szerződést. Időközben a két 
háziorvos között született megállapodás a helyettesítés rendjéről. Az OTH levele szeptember 
22-én érkezett meg az önkormányzathoz, mely szerint Dr. Benkő András saját magát is 
helyettesítheti. A polgármester hangsúlyozza, hogy az ügyet a lakosság érdekében minél előbb 
meg kell oldani. 

Dr. Benkő András a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa 

Elmondja, hogy neki ez a szakmája és bemutatja az orvosi diplomáját. Hangsúlyozza, hogy ő 
kérte meg az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy helyettesítheti-e saját magát vagy sem. Az 
állásfoglalás szerint pedig helyettesítheti magát. Elmondja, hogy a praxis jog személyhez 
kötött jog, míg a helyettesítő személyének meghatározására a praxisjogosult az illetékes. A 
háziorvos elmondja, hogy megkötötte Dr. Mohr Tamás háziorvossal a szerződést, 
megegyeztek a helyettesítés díjában és az időben is. Azonban Dr. Mohr Tamás nem tartotta be 
a feladat-ellátási szerződésben rögzített rendelési időt, ami miatt az ÁNTSZ több alkalommal 
is szólt. Ha a képviselő-testület ragaszkodik Dr. Mohr Tamás háziorvoshoz, akkor véleménye 
szerint nem neki kellene megfizetnie azt, amihez a testület ragaszkodik. Elmondja, hogy az 
egész eddigi ügyre vonatkozó anyagot átnézette egy ügyvéddel, aki szerint megállná a helyét 
egy polgári perben. Hangsúlyozza azonban, hogy ő ezt nem akarja, ő nyitott minden 
megoldásra. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Benkő doktor úr által elmondottakkal kapcsolatban nem érti, hogy mi ez az ultimátumszerű 
megoldás, amelyet Benkő doktor felvázolt. Elmondja, hogy a betegek nem tudták, hogy a 
feladat-ellátási szerződés szerint mikor van a rendelési idő, tehát a bejelentés 
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valószínűsíthetően olyan embertől ered, akivel ezt Benkő doktor úr tudatta. Az elmúlt 
rendkívüli testületi ülésre kidolgozott egy rendelési időt a helyettesítéssel kapcsolatban, de 
erre Dr. Benkő András nem reagált. Hangsúlyozza, hogy Dr. Benkő András hagyta el 
Segesdet, elindult egy helyettesítés, amely valószínűleg jól működött, mivel a betegek 
részéről nem érkezett panasz. Ennek ellenére Benkő doktor köti magát a feladat-ellátási 
szerződéshez. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi körzetben a hét háziorvosból 
három hagyja ott a praxist, tehát még az ügyelet ellátása is nehézkessé válik a jövőben. 
Egyszerűen gusztustalannak tartja azt, amit Dr. Benkő András csinál.  

Dr. Benkő András a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa 

Elmondja, hogy ő pedig összeférhetetlennek tartja azt, hogy Dr. Mohr Tamás anyagi és 
erkölcsi szempontból is befolyásolt és mégis szavaz. Hangsúlyozza, hogy Dr. Mohr Tamás 
finanszírozási csalást követett el azzal, hogy nem tartotta be a szerződés szerinti rendelési 
időt. 
Elmondja, hogy úgy érzi, hogy átgázoltak rajta és a praxis jogát „elprédálták”. A betegek 
pedig azért mennek át hozzá Böhönyére, mert egyszerűen nem akarnak Mohr doktorhoz 
menni. Ő nem hagyta el a községet, mint „eb a Szaharát”, egyszerűen megélhetési oka volt 
annak, hogy Böhönyére ment át dolgozni. Felemelve hangját elmondja, hogy beleegyezik a 
rendelési idő módosításába, de borzasztó aljasnak és disznónak tarja az egészet. Gúnyosan 
megjegyzi, hogy amit Mohr doktor mondott az minden kiváló, úgyis át fogja nyomni a 
testület. 

Péntek László polgármester 

Dr. Benkő András háziorvosnak elmondja, hogy ha úgy gondolja, helyettesítse saját magát, de 
a távollétében is gondoskodjon helyettesről. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Háziorvosi minőségében fennhangon mondja, hogy 2015. szeptember 30. napjával felmondja 
a közötte és Dr. Benkő András között lévő szerződést. 

Dr. Benkő András a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa 

Dr. Mohr Tamás háziorvos felvetésére elmondja, hogy rendben van, ő 2015. október 1. 
napjától saját magát fogja helyettesíteni. A rendelési időre vonatkozó dokumentumot a 
holnapi napon a polgármester rendelkezésére fogja bocsátani. Megjegyzi, hogy egyébként az 
ÁNTSZ is arra hívta fel őt, hogy felmondja a szerződést.  

Péntek László polgármester 
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Elmondja, hogy a vitának ezzel vége, és javasolja, hogy a testület értsen egyet azzal, hogy Dr. 
Benkő András a II. számú körzet háziorvosa 2015. október 1. napjától saját magát 
helyettesítse. 

Dr. Benkő András a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa 

Megjegyzi, hogy ez az egész nem a pénzről szól, hanem Mohr doktor stílusáról. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Kéri, hogy vegyék jegyzőkönyvbe, hogy ő mondta fel elsőként szóban a közötte és Benkő 
doktor között lévő szerződést, Benkő doktor csak ezt követően mondta, hogy ezt írásban 
közölni fogja vele. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének181/2015. (IX. 28.) 
önkormányzati határozata a helyettesítésről. 

A képviselő-testület egyet ért azzal, hogy Dr. Benkő András a II. számú körzet 
háziorvosa 2015. október 1. napjától saját magát helyettesítse. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, azülést 
berekeszti. 

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


