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Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 25. napján megtartott rendkívüli 

nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

„Felnőtt háziorvosi körzet betöltése” 
 

 

Kiss Csaba polgármester 

 

Mint már említettük a múltkori testületi ülésen, háziorvosi praxist visszaveszik a mostani 

orvostól. A háziorvosi pályázatra két fő jelentkezett. Az egyik Dr. Fenyvesi Béla  minden 

feltételnek megfelel, szakvizsgával is rendelkezik. Írásban hozzájárult a téma nyílt ülésen való 

tárgyalásához, ezen nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékelte.  Közalkalmazotti státuszban 

alkalmaznák az asszisztensével együtt. Már 2009. április 1-től betöltené a helyet  A leendő 

orvossal tisztáztak minden apró részletet. Elmondták az alkalmazás feltételeit, a betegek igényei 

az elsők. A rendelési időt pontosan be kell tartania. Elfogadta a feltételeket. Bízunk benne, hogy 

a lakosság is megszereti az új háziorvost. 

 

Dr. Török Zoltán jegyző 

 

Dr. Fenyvesi Béla  2009. április 1-jétől  a kulcsi felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi 

feladatait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján közalkalmazotti 

jogviszony keretében látná el, aki megfelel a  háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendeletben fogalt feltételeknek. Sebészi, háziorvosi 

szakvizsgával rendelkezik. Jelenleg a dunaújvárosi kórház sűrgősségi osztályán dolgozik.  

 

 

 

Kiss Csaba polgármester 

 

Egyenlőre Dunaújvárosból járna ki, de később helyben lakna. Kérdés észrevétel van-? 

 

A Képviselőtestület tagjai 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül az alábbi 

határozatot hozták:  

23/2009.(II. 25.) KT. sz. határozat 

 

 Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

visszavonja  az 5/2009.(I. 28.)  KT. sz. határozat 2. pontját. 

 

Felelős:  Kiss Csaba polgármester, Dr. Török Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselőtestület tagjai 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazás nélkül az alábbi 

határozatot hozták:  

24/2009.(II. 25.) KT. sz. határozat 

 

 Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

2009. április 1-jétől  a kulcsi felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvosi feladatait a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján közalkalmazotti jogviszony 



keretében  Dr. Fenyvesi Béla (2027 Dömös Kossuth L. u. 35. levelezési címe: 2400 

Dunaújváros Nagy I. u. 8. fsz. 4.) orvos részvételével kívánja ellátni aki megfelel a  

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM 

rendeletben fogalt feltételeknek. 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéséket a 

finanszírozási szerződés megkötésére a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási 

Pénztár Fejér Megyei Kirendeltségével (8001 Székesfehérvár Pf.: 101.) és a működési 

engedély megszerzésére az ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi 

Intézeténél (2401 Dunaújváros Pf.: 218.)  tegye meg. 

Felelős:  Kiss Csaba polgármester, Dr. Török Zoltán jegyző 

Határidő: 2009. február 27. 

 

 

 
 

 

 
 


