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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 

december 18-án tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Füredi János polgármester 

   Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester 

Ártim János, Bornemisszáné Varga Ilona, Bolyki Zoltán, képviselők 

  

 dr. Fazekas István jegyző 

 Balogh Judit jegyzőkönyvvezető 

 

Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). 

 

Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, 

hogy öt képviselő jelen van, a Testület határozatképes, s így az ülést 

megnyitotta, egyidejűleg javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bolyki 

Zoltán és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők személyében. Ezt követően 

kérte a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatának és a napirend 

elfogadását. 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a 

napirendet elfogadta.  

 

Napirend 

 

1,   Ágasegyháza Község Önkormányzata által kiírt pályázat elbírálása fogorvosi 

hely betöltése tekintetében    

 

Előadó: Polgármester 
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1. napirendi pont 

 

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzata által kiírt pályázat elbírálása 

fogorvosi hely betöltése tekintetében   

 

Előadó: Polgármester 

 

Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést írásban a rendkívüli 

ülés előtt mindenki megkapta. Elmondta továbbá azt is, hogy gyakorlatilag 

olyan kérdésben kell most dönteni, amelyről egyébként már többször is 

megfogalmazódott az igény. A fogorvosi állás betöltése tekintetében már 

korábban is lett pályázat kiírva, mely eredménytelen volt. 

A polgármester elmondta, hogy a fogorvosi állás betöltésére jelenleg egy 

pályázat érkezett, mely a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a Képviselő-

testület tagjai megismertek. 

Mivel a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó illetmény alapján a fogorvosi 

állás betöltése eredménytelen volt, így személyi illetmény megállapítása a 

célravezető. Ez a hosszú távú együttműködés alappillére, és ennek megfelelően 

a fogorvos személyi illetményének elfogadásánál, havi bruttó egyszáz-

kilencvenkilencezer Ft tükrözi a realitást. 

 

Hozzászólás: 

 

Bornemisszáné Varga Ilona: Fogorvosi asszisztens lesz-e, kellett- e pályázni? 

 

Füredi János: Igen kettő pályázat érkezett a fogorvosi asszisztensi állásra, de 

ebben nem a Képviselő-testületnek kell dönteni. A fogorvosi asszisztensi állás 

betöltésére szintén ma született döntés, a helyi és gyakorlattal rendelkező 

pályázó személyében. 

 

Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester 

elmondta, hogy az előterjesztésben mindenki olvasta és szavazásra bocsátotta az 

előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

84/2012. (12.18.)  

Ágasegyháza Község Önkormányzata által kiírt pályázat elbírálása 

fogorvosi hely betöltése tekintetében   

 

Határozat 

 



Ágasegyháza Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

Ágasegyháza Község Önkormányzata által kiírt fogorvosi állásra 

érkezett pályázatot pozitívan értékeli, így Dr. Cséplő Erzsébet 

fogorvost nevezi ki a feladat ellátására, heti 20 órás 

részmunkaidővel. 

A Képviselő-testület Dr. Cséplő Erzsébet részére személyi 

illetményt határoz meg, havi bruttó egyszáz-kilencvenkilencezer Ft 

összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Füredi János polgármester 

 

 

Mivel egyéb kérdés, bejelentés nem érkezett, Füredi János polgármester, 

megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.   

 

Kmf. 

 

                                       

       Füredi János                                                                 Dr. Fazekas István 

      Polgármester                                                       Jegyző 

 

                              

Balogh Judit 

jegyzőkönyvvezető 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítik: 

 

 

Bolyki Zoltán                               Bornemisszáné Varga Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. számú melléklet 

 

Ágasegyháza Község Polgármestere 
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                  Web: http://agasegyhaza.hu 

Tel.:76/388-211        Fax: 76/388-387          E-mail: pmstrh@t-online.hu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11/2012. Rk.Kt. ülés  

 

MEGHÍVÓ 

 

 

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 18-án 13 óra 30 

perckor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

 

 

 

 

Napirend 

 

1,   Ágasegyháza Község Önkormányzata által kiírt pályázat elbírálása fogorvosi hely 

betöltése tekintetében    

 

 

    Előadó: Polgármester 

 

 

 

 

Ágasegyháza, 2012. december 17.     

 

 

 

 

    

Füredi János 

Ágasegyháza Község polgármestere 
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2. számú melléklet 

 

      Ágasegyháza Község Polgármestere 

      6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.                             Web:http://agasegyhaza.hu 

       Tel.:76/571-009                 Fax: 76/388-387                  E-mail: pmstrh@t-online.hu 

═════════════════════════════════════════════════════ 
71/2012.(12.18.)                                   Tárgy: Fogorvosi pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Füredi János polgármester  

 

 

Előterjesztés 
 

Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 2012. december 18. napjára kitűzött 

rendkívüli ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mint tudjuk, hogy 2012. június végétől a fogorvosi ellátás Ágasegyháza településen fogorvos 

hiányában szünetel.  Több alkalommal, pályázat útján szerettük volna az ellátást folyamatossá 

tenni, de sajnos sikertelen volt. Bár ajánlatot kaptunk három alkalommal is fogorvosoktól, de 

mind három egy idő után tájékoztatott arról, hogy még sem vállalja a feladat ellátását. Végső 

próbálkozás volt az utóbbi pályázati kiírásunk, ahol egy pályázat érkezett, melyre 

vonatkozóan, szeretném megtenni a javaslatomat. 

Dr. Cséplő Erzsébet pályázata a kiírási feltételeknek megfelel, mely a Testületi tagok előtt 

ismert, így a kinevezésének akadályát nem látok, javaslom pályázatának pozitív elbírálását. 

A pályázatot a Képviselő-testületi tagok megismerték, mely alapján felelősségteljes döntés 

meghozatala a testületé. 

Mivel a Közalkalmazotti illetményt alapul véve a heti 4 órás munkaidő tekintetében sem 

kaptunk biztatást, az ellátásra, így a személyi illetmény meghatározására vált szükségessé 

ahhoz, hogy a feladatot 2013. január 01. napjától zökkenőmentesen el tudjuk látni. 

A fentiek alapján, javaslom, hogy Dr. Cséplő Erzsébet személyi illetményét a Képviselő-

testület havi bruttó egyszázkilencvenkilenc-ezer Ft-ban határozza meg, mely a 

zökkenőmentes működésnek garanciája lehet hosszú távon. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet megvitatni, a 

határozattervezetet határozattá emelni szíveskedjenek. 

 

Ágasegyháza, 2012. december 17. 

 

                                
    Füredi János  

       Ágasegyháza Község Polgármestere 
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