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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2023. január 16-i rendkívüli testületi ülésén 
 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda   
 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor - polgármester   
                          Csizmadi László – alpolgármester   

Gyurászik László, Bálintné Balogh Mária, Szabó Gábor László, Rácz Zsolt - 
képviselők 
 

 
Tanácskozási joggal jelen van:  
     
                          
Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 6 
fő jelen van. Józsa László, Nagy Zsolt, Molnár Tibor képviselők, jelezték távolmaradásukat az 
ülésről.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

1. Döntéshozatal orvosi ügyelet hosszabbításának kérdésében  
  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Döntéshozatal orvosi ügyelet hosszabbításának kérdésében   

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a megjelent Képviselőket, hogy háziorvosi 
ügyelet szerződéshosszabbítás miatt volt szükséges a rendkívüli ülést összehívni. Az elmúlt 
féléves időszakban az egészségügyben bekövetkezett változások miatt továbbra is szükséges 
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a településen a lakosság ellátása ügyelet formájában ünnepnapokon, illetve hétvégén is, 
ezért is fontos a jelenlegi szerződés megkötése 2023. január 1-2023. február 28. közötti 
határozott időszakra a Morrow Medical Zrt-vel, aki biztosítja a megfelelő ellátást az 
ügyeletre érkező betegeknek, valamint vállalja a kiszállást szükség esetén.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a 
háziorvosi ügyeletről szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                               1/2023.(01.16) számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

úgy dönt, hogy a Központi orvosi ügyeleti tevékenység 

ellátása Bugyi Nagyközségben szolgáltatás biztosítására 

2023. február 01-től-2023. február 28-áig terjedő 

időszakra – az egészségügyi alapellátás folyamatos 

biztosítása miatt ellátási érdekből- a Morrow Medical 

Zrt-1131 Budapest Topolya u 4-8. Asz:14996924-1-4) -

vel megbízási szerződést köt a 3.689.000-Ft/hó ajánlati 

árral. 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási 

szerződést megkösse. 

 

Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  

Határidő: azonnal 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli testületi ülésen 
a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
Nagy András Gábor     Dr. Szatmári Attila 
polgármester         jegyző 


