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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület együttes ülésén.
Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, ugyanis a 10 képviselőből
9 képviselő megjelent az ülésen, (Örménykút 5 képviselő, Kardos 4 képviselő), így
a betöltött képviselői mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 90
%-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az együttes ülés napirendi pontjaira:
1.)Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi
I-III. n. éves pénzügyi elszámolásának megtárgyalása
Előadó: Szakács Jánosné polgármester

-22.)Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

A polgármester
képviselő legyen.

javasolta,

hogy

a

jegyzőkönyv-hitelesítő

Gulyás

Pálné

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő Gulyás Pálné képviselő legyen.
Napirendi pont tárgya:
Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi
I-III. n. éves pénzügyi elszámolásának megtárgyalása
Napirendi pont előadója:
Szakács Jánosné polgármester
Szakács Jánosné polgármester: tisztelettel köszöntötte a megjelent
képviselőket, meghívottakat. A napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli anyagot a
képviselők írásban megkapták. Azért került hamarabb a képviselők elé az
elszámolás, ugyanis 2013. április 30-ig kell elszámolni. Sajnos nem igazán tudták
a költségvetést tartani, hiszen a járással kapcsolatos átalakítások kapcsán egyéb
feladatok is lettek. Javasolta, hogy ebben az évben a képviselő-testület
számoljon el, a következő év elején pedig elszámolnak majd a maradék összeggel.
Elmondta, hogy a megállapodás alapján Kardos Község által Örménykútnak még
átadandó pénzeszköz 248.503.- Ft.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy vásároltak a háziorvos részére egy Lap-topot,
ugyanis a régi elromlott. Korábban a Képviselő-testületek hozzájárultak a
vásárláshoz.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy Kardos szeretne minden tartozást
kiegyenlíteni.

-3Miskó Bence körjegyző: elmondta, hogy a Lap-top értéke bruttó 145 ezer Ft, a
telepítés összege 13 ezer Ft + ÁFA.
A képviselő-testület a szeptember 30.-i elszámolást fogadja el, a maradék
időszakot pedig a következő év elején fogják érvényesíteni.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
költségek alakulásáról készült kimutatás elfogadását.
Megállapította, hogy Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag (4 igen szavazat) – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:

150/2012.(XI.28.) sz. Kardos határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Örménykút-Kardos
Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012.I-III.negyedévi
költségeiről szóló kimutatást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Rögzíti, hogy Kardos Község Önkormányzatának Örménykút Község
Önkormányzata részére 248.503.- Ft-ot kell átutalnia az elszámolás
eredményeként.
Határidő: 2012.december 10.
Felelős: Brlás János

Megállapította, hogy Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag (5 igen szavazat) – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
184/2012.(XI.28.) sz. Örménykút határozat
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖrménykútKardos Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012.I-III.negyedévi
költségeiről szóló kimutatást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Rögzíti, hogy Kardos Község Önkormányzatának Örménykút Község
Önkormányzata részére 248.503.- Ft-ot kell átutalnia az elszámolás
eredményeként.

Brlás János polgármester: szavazásra bocsátotta a Lap-top költségeire
vonatkozó javaslatot.
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Megállapította, hogy Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag (4 igen szavazat) – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:

151/2012.(XI.28.) sz. Kardos határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
háziorvosi szolgálat részére 145.000.- Ft összegért vásárolt Lap-top és
13.000.- Ft + ÁFA telepítési költség 50 %-át 2012. évi költségvetés
átadott pénzeszköz terhére vállalja.
Megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő:2012.december 10.
Felelős: Brlás János polgármester

Megállapította, hogy Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag (5 igen szavazat) – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
185/2012.(XI.28.) sz. Örménykút határozat
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a háziorvosi szolgálat részére 145.000.- Ft összegért vásárolt Lap-top és
13.000.- Ft + ÁFA telepítési költség 50 %-át 2012. évi költségvetés
forráskiegészítő hitelének terhére vállalja.

Szakács Jánosné polgármester: Bejelentésében elmondta, hogy a következő év
nagyon bizonytalan, a háziorvos részére eddig utiátalány volt megállapítva 2.500
km/hó, Adamikné Zuberecz Etelka részére pedig havi 1000 km-re. Az átalány
megszüntetésre kerülne január 1-től, szigorú számadású nyomtatványon kell
vezetni a megtett kilómétert és ez alapján lesz elszámolva.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testületnek nem jó
népszerűtlen döntést hoznia.
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hiszen vannak olyanok akik elviszik a kártyát. Ebben a hónapban 12 embert
jelentett ki költözés, halálozás miatt. Az átalánnyal kapcsolatban elmondta a
háziorvos nincs jelen az ülésen, mert szabadságon van, de javasolta a képviselőtestületnek, hogy a döntés előtt beszéljenek a háziorvossal is erről a
változásról, ugyanis ha kevesebb lesz a járandósága, véleménye szerint el fog
menni. Jó döntés volt a képviselő-testület részéről, amikor sikerült Koltai Dr.
idehozni, de ha csökken a keresete, bizonyára el fog menni. Helyettesítéssel
sajnos nem lehet dolgozni, a helyettesítő orvosok szerették azt, ha Ő csinál meg
mindent és a rendelési idő minél hamarabb érjen végett. Ez sajnos nem
betegellátás.
Szakács Jánosné polgármester: elmondta, hogy a háziorvos bére nem csökken,
ugyanis ez az összeg béren felül van.
Brlás János polgármester: elmondta, Kardos nem tervezhet 2013. évre minuszos
költségvetést. Kevesebb a beteg, így véleménye szerint kevesebb a feladat is.
Adamikné Zuberecz Etelka képviselő: Ő csak a véleményét mondta el, célszerű
lenne a döntés előtt beszélni a háziorvossal is.
Maginyecz András alpolgármester: véleménye szerint éves szinten az 1.215.083.Ft-os összeg nagyon magas.
Gulyás Pálné képviselő: a háziorvos a képviselő-testületek döntését vagy
elfogadja, vagy nem. Sajnos a dolgozókkal sem beszélik meg előre a döntéseket,
hanem utólag közlik, hogyan kell dolgozni.
Maginyecz András alpolgármester: elmondta, hogy egy orvos egy ilyen kis
községben egy kulcsfigura, nem egyszerű a döntés, ezen el kell gondolkodni,
véleménye szerint is meg kell vele beszélni. Neki is el kell ismernie azt, hogy az
országban más az élethelyzet.
Miskó Bence képviselő: Véleménye, hogy a két polgármester üljön le a
háziorvossal és beszéljék meg ezt a dolgot. Módosítani szükséges a képviselőtestületek erre vonatkozó korábbi határozatait, a polgármesterek ésszerű
keretek között egyezzenek meg a háziorvossal.

-6Brlás János polgármester: az önkormányzatnak az a célja, hogy minden téren
csökkentse a kiadásait, a költségeket. Sajnos hiába szeretnének adni, ha nincs
miből.
Az ülésre Vaskor Zoltán képviselő megérkezett! (Jelen van Kardos 5 képviselő)
Molnár János képviselő: egyetért azzal, hogy a polgármesterek beszéljék meg a
háziorvossal, utána majd dönt a képviselő-testület.
Miskó Bence körjegyző: jelenleg az utiköltség ki van fizetve a háziorvosnak, de
nincs elszámolva, hogy mire lett kifizetve. Az elszámolási rendszer átalakítása
fog megtörténni.
Gulyás Pálné képviselő: ezt nem a képviselő-testület kéri, hanem ez egy döntés, a
törvény írja elő.
Miskó Bence körjegyző: szükség van a korábbi határozatok módosítására.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
elhangzottak elfogadását.

Megállapította, hogy Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag (5 igen szavazat) – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
152/2012.(XI.28.) sz. Kardos határozat
1. Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja
170/2009.(XII.30.) sz. KT. határozatát 2013.január 1-től az
alábbiak szerint: Adamikné Zuberecz Etelka utielszámolását
belföldi kiküldetési rendelvényen számolhatja el.
2. Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja
104/2009.(VIII.17.)KT.sz. határozatát, egyben úgy dönt, hogy
2013.január 1-től Dr.Koltai Lajos háziorvos utielszámolását
belföldi kiküldetési rendelvényen számolhatja el.
3. Megbízza Örménykút polgármesterét, hogy a háziorvosi szolgálat
belföldi kiküldetés igazolásával, kifizetésével kapcsolatos feladatokat
elvégezze.
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egyhangúlag (5 igen szavazat) – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
186/2012.(XI.28.) sz. Örménykút határozat
1. Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja
170/2009. (XII.30.) határozatát 2013.január 1-től az alábbiak
szerint: Adamikné Zuberecz Etelka utielszámolását belföldi
kiküldetési rendelvényen számolhatja el.
2. Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja
107/2009.(VIII.17.)KT.sz. határozatát, egyben úgy dönt, hogy
2013. január 1-től Dr.Koltai Lajos háziorvos utielszámolását
belföldi kiküldetési rendelvényen számolhatja el.
3. Megbízza Örménykút polgármesterét, hogy a háziorvosi szolgálat
belföldi kiküldetés igazolásával, kifizetésével kapcsolatos feladatokat
elvégezze.

Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester az együttes ülést bezárta.

Kmf.
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Miskó Bence
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Gulyás Pálné
képviselő

