
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, 
soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince és 
Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin 
jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett, Gyöngyösi Norbert és Talián Bálint Attila 
képviselők.  

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2015. (X. 1.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Kovács Tibor mezőgazdasági vállalkozó kérése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

1./ A BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester részletezi a Dr. Benkő András által küldött iratot, melyben 
szerepel a rendelési időre vonatkozó javaslata. Elmondja, hogy távolléte esetén a 
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helyettesítését Dr. Gáti Kornélia inkei háziorvos látja el. A feladat-ellátási szerződés 
módosítása érinti a szerződés negyedik pontját is, ahol eddig Dr. Mohr József Tamás 
háziorvos szerepelt, mint helyettes orvos. A polgármester javasolja, hogy a testület az 
előterjesztésnek megfelelően módosítsa a feladat-ellátási szerződést. 
Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a testületi tagokat az elmúlt napok eseményeiről. Elmondja, hogy Dr. Benkő 
András háziorvos arra játszik, hogy kirúgja az asszisztensnőjét. Böhönyén két asszisztense 
van, nyilván való, hogy spórolás miatt az egyiket ide fogja hozni, amíg Segesden rendel. 
Elmondja, hogy volt egy ÁNTSZ által tartott értekezlet, mivel megoldatlan az ügyelet kérdése 
annak következtében, hogy hét orvosból három jelentette be, hogy nem lesz tovább háziorvos. 
Ezen kívül a kutasi helyettesítés problémája is fenn áll. Megjegyzi, hogy Dr. Benkő András 
két hetet már helyettesített Kutason. 
Az alpolgármester elmondja, hogy a tegnapi napon névtelen feljelentés érkezett az ÁNTSZ-
hez. A feljelentés lényege, hogy Dr. Mohr Tamás háziorvos jogosulatlanul végzi a 
foglalkozás-egészségügyet, mivel nem Dr. Nemes Erika „keze alatt” csinálja, hanem 
Segesden. De megoldást fognak találni a problémára. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2015. (X. 1.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzetre 
a BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy amikor a II-es orvosi körzet kialakult a benzinkút volt a 
hátár, illetve még Ötvöskónyi tartozott oda. Majd elvitték Ötvöskónyit és lecsökkent a II-es 
körzet létszáma, ezért áttették oda a szociális otthont. A 90-es években a kártyarendszer 
bevezetésével a szociális otthont fele-fele arányban osztották fel. Az otthonban az új 
betegeket pedig a II-es körzet vette fel.  
Majd egy idő után az I-es körzet létszáma csökkent le és ezt követően az I-es körzet kapta az 
új betegeket az otthonban.  
Amikor Dr. Benkő András a községbe jött, Dr. Mohr Tamás háziorvos neki adta a szociális 
otthon új betegeit. Dr. Benkő András háziorvos azonban júniusban felmondta az otthonban a 
rendelését, azonban Dr. Mohr Tamás háziorvos megígérte neki, hogy januárig nem veszi 
vissza a kártyákat. De mivel mindent neki kell csinálnia, tehát ő jár a szociális otthonba 
rendelni, ő vizsgálja a betegeket, ő írja fel a gyógyszereket, egyet ért azzal, hogy az 
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet 1. és 2. 
mellékletét módosítsa a képviselő-testület úgy, hogy a szociális otthon az I. számú háziorvosi 
körzethez tartozzon. 

Péntek László polgármester 

A Dr. Benkő András háziorvos ügyével kapcsolatban megjegyzi, hogy írásbeli bejelentés 
érkezett korábban az orvosi módszereivel kapcsolatban, de nem csináltak belőle ügyet. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy több panasz is érkezett Dr. Benkő András gyógyítási módszereivel 
kapcsolatban, és utólag már bánja, hogy nem jelezték ezt az ÁNTSZ-hez. 

A polgármester a rendelet-módosításra vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 
azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (X. 6.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 

14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ Kovács Tibor mezőgazdasági vállalkozó kérése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Péntek László polgármester emlékezteti a testületet, hogy volt már szó korábban arról, hogy 
Kovács Tibor mezőgazdasági vállalkozó nem tudja megközelíteni a szántóföldjét, mivel 
Vidák Györgyné lezárta azt az utat, amely a földhöz vezet. A polgármester elmondja, hogy a 
Kanizsai utca mögötti terület ki lett méretve, ott egy belterületi és egy külterületi, kb. 8 méter 
széles út vezet egészen a 0119 helyrajzi számú ingatlanig. Ezt követően szűkül le az út, tehát 
nem tudnak kombájnnal eljárni. Kovács Tibor vállalkozó azt javasolta, hogy az önkormányzat 
vegye meg Vidák Györgynétől azt a területet, amely jelenleg le van zárva. Erre a polgármester 
azt mondta, hogy az önkormányzat nem fogja megvásárolni, próbáljanak megegyezni az út 
használatában. Kovács Tibor másik ötlete az volt, hogy a Kossuth utcáról biztosítson az 
önkormányzat bejárást a területükre. A Kovács család megvásárolná a Kossuth utca 65. szám 
alatti ingatlant ennek érdekében. Tehát valamilyen megoldást szeretnének a problémájukra. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy ő már felvetette korábban, hogy adják el a Kossuth utcán lévő Vass-házat. 
Véleménye szerint ez lenne a legjobb megoldás jelenleg is. Ha az önkormányzat eladná a Vass 
féle házat, megszabadulna tőle, a vállalkozó pedig be tudna járni a földjére. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint is a Vass-féle házat kellene eladni, de kérdéses az előtte lévő parkoló 
helyzete.  

Péntek László polgármester  

Véleménye szerint további tárgyalásokat kell folytatni az ügyben. Amennyiben Kovács Tibor 
számára megfelelő lenne a Kossuth utca 61. szám alatti ingatlan, felajánlja az önkormányzat 
vételre. 

4./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Segesden megalakult a 
Jobbik Ifjúsági Szervezete 3 fővel. Megkeresték őt, hogy az önkormányzat biztosítson helyet 
egy képkiállításnak. Erdélyi témájú képekről van szó, és 60-70 db képet szeretnének 
kiállítani. A polgármesternek csak az volt a kérése, hogy politikamentes képekről legyen szó. 
A polgármester elmondja továbbá, hogy Edelény polgármesterétől kapott levelet egy politikai 
nyilatkozatra vonatkozóan. A polgármester felolvassa a levelet. Elmondja, hogy 
elektronikusan érkezett a dokumentum, nem kötelező rá válaszolni sem. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 

Véleménye szerint politikai kérdésekben ne foglaljon állást a testület. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint egyet lehet érteni azzal, hogy valamit tenni kellett a migrációs helyzettel. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint alapvetően el lehet fogadni a Kormány intézkedéseit a migrációs 
problémával kapcsolatban. 

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

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


