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Amely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2022.05.03-án 800 órakor 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő, Tömöri Balázs polgármester, Komlós Tibor, Antonovits 

Bence, Bubik Szabolcs, Bozsódi Bori, Búzás István, valamint dr. Horti István jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Pásztor Katalin 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Komlós Tibor 

 

Tömöri Balázs polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit a soron kívüli Képviselő-

testületi ülésen.  Erre azért volt szükség, mert tegnap este kaptuk a hírt, hogy dr. Bernád Zsolt 

fogorvos úrnak az engedélyéhez a folyamatosság fenntartásához két napon belül meg kell 

erősítenünk azt a korábbi képviselő-testületi döntést, amiben Őt neveztük ki fogorvosnak. 

Most heti öt nap, harminc órában fog rendelni. Annak érdekében, hogy ez a folytonosság 

megmaradjon és az OKFŐ nevű szerv - aki finanszírozza és az Ő szakmai felettes szerve - ezt 

el tudja fogadni, ehhez szükség van egy újabb képviselő-testületi döntésre. Szóbeli 

előterjesztés fog majd következni. 

Megállapítom, hogy határozatképes számban jelen van a Képviselő-testület.  

Szavazzunk arról, hogy szeretném felkérni Pásztor Katalint, hogy készítse el az ülés 

jegyzőkönyvét. Aki ezzel egyedtért, az kérem tegye fel a kezét. Egyhangú. 

Szeretném felkérni Komlós Tibor alpolgármester urat a jegyzőkönyv hitelesítésére. Aki ezzel 

egyetért, tegye fel a kezét. Egyhangú. 

6 igen szavazattal elfogadva 

Jegyzőkönyvbe foglalt határozat 

A Képviselő-testület hitelesítőként Komlós Tibor alpolgármester, 

jegyzőkönyvvezetőként Pásztor Katalint fogadta el. 

 

Tömöri Balázs polgármester: A napirendről nincs mit szavazni, hiszen egy napirendi pont 

van.  

 

NAPIRENDI PONTOK 

1. Javaslat a 15/2022 (I. 26.) számú határozat megerősítésére és hozzájárulás 

megadásához dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
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1. Javaslat a 15/2022 (I. 26.) számú határozat megerősítésére és hozzájárulás 

megadásához dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez 

 

Tömöri Balázs polgármester: Röviden összefoglalva. A korábbiakban 2020/17-es 

rendeletünkkel létrehoztunk egy önálló fogorvosi körzetet és 2021 szeptemberében dr. Bernád 

Zsolttal megújítottuk a feladat ellátási szerződést. Kialakítottunk az Egészségházban egy 

korszerű fogorvosi rendelőt, amiben 2021 októberétől rendel a Doktor úr. Most nyílik 

lehetőség arra, hogy önálló orvosi tevékenységét teljes munkaidőben, heti harminc órában 

tudja teljesíteni. Az az indítványa a Képviselő-testületnek, hogy dr. Bernád Zsolt számára az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. szerinti praxisjog megszerzéséhez a 

hozzájárulás megadását erősítsük meg. Átadnám a szót Jegyző úrnak, Ő készítette elő nagyon 

gyorsan ezeket az anyagokat, amit ez úton is köszönök. Mit kell még tudni a képviselőknek? 

dr. Horti István jegyző: Igazából azért szólaltam meg, mert teljesen szokatlan megoldás az, 

hogy tegnap 17,55 órakor jutott el mindenkihez a hír, de itt is mondom és a jegyzőkönyv 

kedvéért is, hogy ettől függetlenül ez teljesen jogszerű Képviselő-testületi ülés. A legutóbbi 

SzMSz módosításunk lehetőséget adott arra, hogy ha előző nap a képviselő-testület tagjait 

értesítjük arról, hogy a következő nap soron kívüli testületi ülés van, akkor az megtartható. A 

Polgármester úrnak szintén egy korábbi SzMSz módosítás alapján lehetősége van a szóbeli 

előterjesztés elmondására. Innentől kezdve maga a képviselő-testületi ülés pontosan ugyan 

úgy fog működni, mint minden más, vagyis készül róla képfelvétel, hangfelvétel, 

jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet ugyan úgy alá kell írni és ugyan úgy el kell küldenünk a 

Kormányhivatalhoz, illetve van két elektronikus felület, azokra is fel kell tölteni. Mindenki 

értesülni fog erről a döntésről, ami egy számozott döntés. 2022. január 26-án már pontosan ezt 

a döntést meghozta a Képviselő-testület. Ennek a megerősítését kérte az OKFŐ, az Országos 

Kórházi Főigazgatóság, aki a praxis engedélyt adja ki és aki egyébként a fogorvosnak a 

normatíváját biztosítja. 

Ahogy Polgármester úr már mondta hétköznap minden nap rendelni fog a Doktor úr. Ma 14 

órakor jön be aláírni az ellátási szerződését. Akkor tudjuk meg pontosan a rendelési időt és ezt 

nyilván felrakjuk a honlapra és a rendelőintézetben is kirakjuk. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e esetleg bármilyen kérdés? 

Akkor javaslom, hogy a határozati javaslatról szavazzunk. A javaslat az, hogy a KT úgy dönt, 

hogy megadja a hozzájárulását dr. Bernád Zsolt számára az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. tv. szerinti önálló pilisborosjenői praxisjog megszerzéséhez. Felhatalmazza 

polgármestert, jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges minden egyéb feladatot 

elvégezze. 

Aki ezzel egyetért az kérem tegye fel a kezét. Egyhangú. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

36/2022. (V. 3.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a 15/2022 (I. 26.) számú határozat megerősítésére és hozzájárulás 

megadásához dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  

1. Megadja a hozzájárulását dr. Bernád Zsolt (lakcíme: 2146 Mogyoród, Mély út 17., 

anyja neve: Todor Éva) számára az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. tv. 

szerinti önálló pilisborosjenői praxisjog megszerzéséhez. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges 

minden egyéb feladat elvégzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

               Dr. Horti István jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Tömöri Balázs polgármester: Ezzel az ülést berekesztem. Köszönöm. 

 

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így Polgármester Úr a Képviselő-testületi ülést 

810 perckor bezárta 

 

k.m.f. 

Tömöri Balázs        dr. Horti István 

 polgármester                  jegyző 

 

Komlós Tibor  

jegyzőkönyv hitelesítő 


