
J E G Y Z Ő K Ö N Y  
 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. március 12-én 
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Jelen vannak: Csepreghiné Nyitrai Katalin 
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Baumstark Tiborné jegyző  
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Szabó Sándorné gazdálkodási csoportvezető 
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdasági előadó 
 

Hiányzik:  Chrompota Attila 
Szakács Árpád 
Vogyeraczki Mária 

 
Meghívott vendégek: Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
     Dr. Goda Benedek  
     Dr. Für László háziorvos 
 

Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait, Ügyvéd Urat, dr Für László és 
dr.Goda Benedek háziorvost. Három képviselő igazoltan hiányzik. Megállapítja, hogy 
a testület határozatképes.  
 
Napirend:  
 

1. Megbízás egészségügyi – felnőtt háziorvosi ellátásra 
 

 
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért: 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Megbízás egészségügyi – felnőtt háziorvosi ellátásra 
 
Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Beszéltünk már 
többször is arról, hogy eladni szándékozik a háziorvos a praxisát. Most érkezett el 
az idő, dr. Für László háziorvos húsz év után elmegy Pilisvörösvárra, közben a 
piliscsévi praxist meghirdette, melyre dr. Goda Bendek háziorvos jelentkezett. A két 
doktor úr között megszületett a szerződés, most rajtunk múlik, hogy ezt 
jóváhagyjuk. Megkérem a két doktor urat, hogy külön-külön mondják el a 
praxiseladás jelenlegi helyzetét. 
 
Dr. Für László – Nagyon örülök, hogy ilyen fiatal kollégát találtunk. Óhatalanul 
eszembe jut a fiatal korom, én még Goda doktornál is egy évvel fiatalabb voltam, 
amikor praxist kezdtem és körzeti orvos lettem Pilisvörösváron. Tartalmas szép 
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munka volt, először Pilisvörösváron dolgoztam, majd 20 év után kerültem 
Piliscsévre. Itt is nagyon szép éveket töltöttem el. Nagyon örülök, hogy olyan kolléga 
veszi át a helyemet, aki hasonló lelkesedéssel kezdi a pályát, mint én. Úgy 
gondolom, hogy a fiatal kollégával a falu is jól jár. 
 
Dr. Goda Benedek – Az önéletrajzomat megküldtem, de néhány szót elmondanék 
magamról. Gyermekkorom óta orvos szerettem volna lenni, édesapám is orvos, 
édesanyám pedig körzeti nővér mellette. Az egyetemen rövid ideig sebész, majd 
háziorvos szerettem volna lenni. Külföldi gyakorlatot szereztem Ausztriában és 
Németországban - mert kíváncsi voltam arra, hogy a munkaszervezés máshol 
hogyan megy. Az egyetem mellett ápolóként dolgoztam. Mentőtiszti képzésen vettem 
részt, majd mentőorvos lettem. Az egyetem elvégzése után Velencén a mentoromat, - 
aki háziorvos – alkalmanként helyettesítettem. Feleségem gyermekorvos rezidens, 
van egy 14 hónapos lányom. Több testvérem van, közülük egy szintén orvos. 
 
Hermann Szilárd – Van-e olyan jellegű tárgyi igénye az orvosi ellátáshoz, amit még 
szeretne? 
 
Dr. Goda Benedek – Úgy gondolom, hogy amivel Für doktor úr tudott dolgozni, azzal 
én is tudok. Az épület berendezésén egyenlőre nem kell változtatni. A rendelőben 
egy változtatást biztosan tervezek, én eddig is számítógépen dolgoztam és szeretnék 
egy orvosi számítógépet is. 
 
Nagy Mária – a szerződéssel kapcsolatban van-e kérdés? 
A 12.pont nekem nem egészen egyértelmű. 
 
Baumstark Tiborné – Ez a pont el van írva, elnézést kérek, javítjuk.  
 
Dr. Goda Benedek – A szerződésben foglalt „megfelelő időt” jó lenne konkretizálni 1 
hétre, vagy 2 hétre.  
 
Hermann Szilárd – A 13.pont ügyeletre vonatkozó részét szeretném konkretizálni. 
 
Dr. Für László – Ez eddig is így volt, a rendelés idejének vége és a központi ügyelet 
megkezdése közötti időben a háziorvos végezte az ügyeleti ellátást. 
 
Nagy Mária – Gondolkodott-e a doktor úr abban, hogy , vagy van-e ilyen 
tapasztalata, hogy a járóbetegek előjegyzését tervezi-e? 
 
Dr. Goda Benedek – A betegek egy részének ez praktikus, a másiknak nem. A 
dolgozóknak biztosan jó, a többieknek nehézséget okoz. Úgy terveztem, hogy lesz 
bejelentkezés is, és lesz bejelentkezés nélküli rendelési idő is. Konkrétan még nem 
terveztem meg. 
 
Jurkovics Béláné – Az ápolónőt meg fogja-e tartani? 
 
Dr. Goda Benedek – Nem terveztem változást, nincs más jelöltem. A közeljövőben 
tervezem a munkaszerződés megkötését.  
 
Nagy Mária – Azért tettük ezt a napirendet a mai rendkívüli értekezletünkbe, mert 
doktor úr a mi határozatunk alapján hozhatja létre a vállalkozását, ami – ismerve a 
hivatalos határidőket, ÁNTSZ engedélyeket, - időigényes. Reméljük május 1-ig 
sikerül elintézni, de ha esetleg csúszik a határidő, akkor Für doktor úr nem hagy 
minket cserben helyettesként ellátja a praxist.  
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Még annyit elmondok, hogy doktor úr helyben, a szolgálati lakásban fog lakni. A 
lakás állagát felmértük, kevés asztalosmunka elvégzésére van szükség, az asztalost 
már megrendeltük.  
 
Megvitatás után a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát:  
 

Piliscsév Község  
Képviselő-testületének 

 
20/2009.(III.12.) számú határozata 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.tv.2.§ (3) bekezdése alapján dr. Für 

László háziorvos praxisjogának eladását dr. Goda Benedek háziorvos részére 
tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy dr. Goda Benedekkel a 
területi ellátási kötelezettséget tartalmazó szerződést kösse meg az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal. 

3. A dr. Goda Benedek háziorvossal kötött szerződés hatályba lépésének időpontjával a 
dr. Für László háziorvossal kötött szerződés hatályát veszti. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntető szerződést írja alá, és egyben 
köszönje meg dr. Für Lászlónak piliscséviek egészsége, gyógyítása érdekében végzett 
20 éves tevékenységét.  

 
Határidő:  1.pont: azonnal 
  2. pont: 2009. április 30. 
  3. pont: értelemszerű 
Felelős: 1-3. pont: Nagy Mária polgármester 
 
Nagy Mária- Megköszönjük Für doktor úrnak a munkáját, gratulálunk Goda doktor 
úrnak és kívánjuk, hogy érezze jól magát községünkben. 
 
 

Bejelentések, interpellációk 
 
Nagy Mária – Tájékoztatom a Képviselő-testületet - ma kaptam telefonon a 
tájékoztatást, - hogy megnyertük az orvosi rendelő bővítésére benyújtott pályázatot. 
Írásos értesítés még nincs róla, de közel 20 millió Ft-nyi összeget nyertünk. Nagy 
feladat lesz, remélem elég lesz az önerőre tervezett összeg, mert még 2007. évi 
árakkal terveztük a költségvetést. 
 
Jurkovics Béláné – Erre még a tartalékpénzünkből is hozzátehetünk, ha szükséges.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária megköszöni a részvételt és az ülést 
berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 

    N a g y    Mária     Baumstark Tiborné 
polgármester    jegyző 


