
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 273-15/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 

5-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Körjegyzőség Monostorapáti  

 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

    Gulyás Erzsébet   alpolgármester     

    Egyed Péter   képviselő 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

Sztrik Emilné   képviselő 

Wind József   képviselő  18.10 órától 

 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:  

    Polgár László   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívott:  

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Dr. Piedl Endre  háziorvos 

    Dr. Kurkó György  fogorvos 

             

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő  

    

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné     

 

 

Hárshegyi József  polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy  az ülés  határozatképes hisz a 7 képviselőből 5 jelen van, így azt 

megnyitotta.  

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Szipőcs Csaba és Sztrik 

Emilné  képviselők lesznek.  

 

Kérte, hogy a kiküldött napirendet egészítsék ki vegyes ügyek megtárgyalásával, mivel két 

határidős dologban kellene dönteni. Kérte a képviselőket, amennyiben a napirend 

módosítással  egyetértenek kézfeltartással jelezzék.. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t :     1./    Háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés, megállapodás 

            elfogadása.  

            Előadó:     Hárshegyi József     

        polgármester 

   2./     Vegyes ügyek. 

             Előadó:     Hárshegyi József     

        polgármester 

1. Napirend 

Hárshegyi József  elmondta  minden képviselő megkapta a napirendhez kapcsolódó írásos 

előterjesztést, a megállapodás tervezetet, dr. Piedl  Endre háziorvos levelét. Az előző testületi 

ülésen elhangzott javaslatok alapján a napirend tárgyalására meghívták az érintett orvosokat, 

annak érdekében, hogy a szerződés megkötésére a velük való egyeztetés után kerüljön sor.  

Elmondta, hogy az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. szabályozta, hogy az alapellátás 

körébe tartozó egészségügyi ellátásról az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek megfelelően feladat-ellátási szerződés 

megkötésére került sor a háziorvossal, illetve fogorvossal. Ezt a jogszabályt módosította a 

2011. évi CLXXVI. tv., ami előírta, hogy 2013. január 1-től új feladat-ellátási szerződést kell 

kötni a praxisjoggal rendelkező háziorvossal, illetve fogorvossal, és azt legkésőbb 2012. 

december 15-ig meg kell küldeni az OEP részére.  

Javasolta, először hallgassák meg dr. Piedl Endre háziorvost, mi a véleménye a megállapodás 

tervezetről.  

Dr. Piedl Endre   háziorvos  megköszönte a meghívást. Elmondta  pár alapvető dologról 

szeretné tájékoztatni a képviselőket. Területi ellátási kötelezettsége van Monostorapáti, 

Hegyesd és Tapolca-Diszel területére. Erre adott az ÁNTSZ működési engedélyt. Az 

alaptörvény nem nevesíti, hogy a háziorvos hol rendel, a törvényben csak az szerepel, hogy 

napi 2 órát rendeljen, és heti 15 órát. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden községben 

rendelnie. Ezt csak azért mondta el, hogy mindenki tisztába legyen a jogszabályban 

foglaltakkal. Jogszerűen jár el, ha Diszelben lerendeli a napi 3 óráját és kész.  

Elmondta, hogy a szerződéstervezettel kapcsolatban tett fel kérdéseket, és kapott is rá választ. 

Ezekre szeretne reagálni.  

- A rendelő működési engedélyével kapcsolatban: Való igaz, hogy a rendelőnek van 

működési engedélye, de a régi előírások szerint.  2012. július 1-től megváltozott a 

rendelet, nagyon szigorú kritériumok alapján kap egy orvosi rendelő működési 

engedélyt. Kötelező kellékei például: mozgássérült WC, feljáró, felérő csempe, külön 

orvosi szoba,  és még több minden, ami  ebben a rendelőben nincsen meg. Ha 

valamilyen változtatást végezni, pl. más rendelési idő, változik az asszisztencia,  meg 

kellene kérni az ÁNTSZ engedély. Ha kijönnek, abban a pillanatban bezárják a 

rendelőt, mert nem felel meg a minimum feltételeknek. Ezt csak azért mondja el, ha 

aláírná a szerződést, amely azt tartalmazza, hogy az Ő kötelessége lenne a 

karbantartás, neki kellene elvégeznie. Ez számára vállalhatatlan. Nincs mozgássérült 

feljáró, jön a téli időszak, minden beteg a tanácsadó váróhelyiségén keresztül fog 

közlekedni. A másik probléma, ami nem hozzá tartozik, de nem elfogadható, hogy 

közös a tanácsadó és  a fogorvosi váróhelyiség. Gusztustalannak tartja, hogy egy 
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gennyes fogú beteg, egy légtérben van az egészséges, oltásra váró gyerekkel. Ez 

sajnos napi gyakorlat. Az volt a választ próbálják a rendelési időket egyeztetni. Az 

ÁNTSZ engedélyben mindenkinek meg van a rendelési ideje, annak megfelelően kell 

rendelniük. A védőnő január 1-től az önkormányzathoz fog tartozni, itt lesz heti 40 

órában, így ez megoldhatatlan lesz.  

Ebben az épületben három egység dolgozik. Fogorvos heti 22 óra rendelési idővel, a 

védőnő heti 40 órával,  és Ő heti 8 órával. Az új szerződés szerint ennek a három 

egységnek kellene fenntartania az épületet, nyilvánvalóan a rendelési és az ott 

tartózkodási idő arányában. Úgy gondolja, arról Ő nem tehet, hogy a fűtés, és egyéb 

dolgok úgy vannak megoldva, hogy amikor nem tartózkodik itt, akkor is 22 fok van. 

Ez visszatérő, 10 éves probléma, már többször leírta, hogy ezt meg kell oldani. 

Diszelben meg van oldva. Nem kívánja kifizetni azt a költséget, amikor nincs itt, vagy 

miért fizesse a fogorvos, amikor Ő sincs itt, a védőnő azonban folyamatos fűtést 

igényel. Más a fűtési igénye a tanácsadónak, és más az orvosi rendelő fűtési igénye.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester megkérdezte, miért nem lehet a radiátort elzárni?  

Dr. Pied Endre  szerint, ha működnének, el lehetne zárni, de mindegyik csöpög, folyik, 

lezárhatatlan. A fűtés még mindig nincs megoldva. Van két termosztát, amik teljesen egymás 

ellen dolgoznak. Nyilván való, hogy ezért 300 eFt a fűtés költsége. Alapterületre ugyanekkora 

a diszeli rendelő, havi 15.000,-Ft a fűtésköltsége, és még a meleg vizet is a kazán csinálja. Ez 

a különbség a kettő között, a megoldás csak egy technikai kérdés, már rég meg lehetett volna 

oldani, és nem lett volna kidobva éves szinten több százezer forint. Úgy érzi, erről Ők nem 

tehetnek, és ezt a költséget nem is óhajtja felvállalni.  

Wind József képviselő 18.10 órakor megérkezett.  

Dr. Piedl Endre   elmondta, arra a felvetésére, hogy az önkormányzat évek óta nem tesz 

semmit az épület karbantartására, felújítására vonatkozóan, azt a választ kapta, hogy meg van 

az építési terv. Ez Őt nem érdekli, ugyan úgy kifér az ujja az ablakon, ugyan úgy vasajtó van 

elől, fűtik az egész utcát. Nem tudja mennyibe került a terv. Beszélt olyannal, aki azt mondta, 

ingyen is elkészítette volna. Ahhoz sincs köze, hogy a pályázat nem nyert. A lényeg az, hogy 

évek óta semmi nem változott, ugyanazok az állapotok vannak: vizesen a falak, csőtörés van 

az Ő helyiségüknél, tiszta salétrom.  

A leltárral kapcsolatban: Monostorapáti részéről szerinte a leltár nulla. Gyakorlatilag az egy 

nyomtatón kívül, fejlesztés nem történt. Van egy iskolaorvosi szerződése a Monostorapátival, 

melyre munkadíjat kap az OEP-től, azt ajánlotta fel az önkormányzatnak, abból vásárolták a 

nyomtatót, tehát azt is az Ő pénzéből vették meg.  

Készletbeszerzés nem tudja mit jelent, összege  95 eFt + ÁFA. Konkrétan mit takar? 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a doktor úr levelére küldött válasz a 

képviselőknek nincs meg, azt Ő írta.  

A működési engedéllyel kapcsolatban felhívta dr. Szabó József főorvos urat, aki elmondta, 

csak akkor vizsgálják a jogszabály módosítás miatt változott feltételek meglétét, ha új 

működési engedélyt kell kiadni. Ha a következő ellenőrzés úgy ítéli meg, hogy a rendelő nem 

felel meg a feltételeknek, a rendelő akkor sem kerül bezárásra, határidőt adnak a 

hiányosságok megszüntetésére, ami nem egy-két hónap, hanem hosszabb. Ez az épület 1990-

ben készült, szerinte ennél sokkal rosszabb rendelők is vannak.  

Dr. Piedl Endre  szerint a környéken lévő orvosi rendelők mindegyike sokkal jobb 

állapotban van. Nem tudna olyant mondani, ami ennél rosszabb. Meg kell csak nézni a 
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kapolcsi orvosi rendelőt. Nem akarta felhozni példának a kapolcsi orvos szerződéseit, meg mi 

várható a szerződés tartalmában, mert semmi köze hozzá, de neki elmondta Tóth doktor.  

Takács Lászlóné    elmondta, nem tudni mi várható, hisz Kapolcson sem volt még döntés. 

Vigántpetenden már megtárgyalták, ott átvállalta az önkormányzat a költségeket.  

Dr. Piedl Endre   elmondta, éppen erről van szó, ott átvállalják, és át fogja vállalni Kapolcsi 

is, és Taliándörögd is.  

Takács Lászlóné   elmondta, a képviselő-testület fogja eldönteni Kapolcson is, és itt is, hogy 

mit vállal át. A tervvel kapcsolatban elmondta, annak költsége 350.000,-Ft volt, 150.000,-Ft-

ot pedig egy rehabilitációs szakmérnöknek kellett kifizetni azért, hogy megoldja a 

mozgáskorlátozottakra vonatkozó szabályok betartását. Arról nem tehet az önkormányzat 

sem, hogy nem nyert a pályázat. Saját erőből 30-40 millió forintot az épület felújítására nem 

tud biztosítani, akkor amikor forráshiányos, működési hitelből él. Valóban csak azt az egy 

nyomtatót vásárolta az önkormányzat. Annak semmi akadálya, hogy az iskola egészségügyi 

ellátásért kapott pénz közvetlenül a doktor úr számlájára menjen. Minden évben elmondták 

vásároljon belőle azt, amire szüksége van.  

A készletbeszerzésben tisztítószerek vannak az egész épületre vonatkozóan, valamint tavalyi 

évben a tanácsadó részére megvásárolt redőnyre fordított kiadást is itt kellett elszámolni.  A 

tervezett költség volt 95.000,-Ft, ami az előző évi tény adatokra épült, a teljesítés most 6820,-

Ft. A  feltüntetett telefon költség  III. n. évi időarányos teljesítést tartalmazza, felhasználás 

60.000,-Ft,  tervezése szintén a 2011. évi tényadatokra épült.  Tavaly 293.000,-Ft volt a fűtés, 

a jelenlegi felhasználás 119.000,-Ft, mivel tavalyi évben keletkezett túlfizetést figyelembe 

vették. A fűtéssel már többször foglalkoztak, különböző szakemberek próbálták megoldani a 

problémákat. Az nem fog problémát okozni, hogy egy-két termosztátot elhelyezzenek, de úgy 

gondolja ezt azoknak a szerelőknek kellett volna felvetni, akik a fűtésrendszert vizsgálták. A 

300.000,-Ft-os fűtésköltségnél is mindig panasz van, hogy hideg a rendelő.  

Dr Kurkó György   fogorvos szerint ezen nem szabad csodálkozni, hisz két ujjnyi lyuk van 

az ajtó alatt már 20 éve. A régi vasajtók nem lettek lecserélve, nem jól zárnak.  

Dr. Piedl Endre   a pályázattal kapcsolatban elmondta, nem az elmúlt 1-2 évről van szó, 

hanem az elmúlt 10 évről. Soha nem került szóba a rendelő felújítása, korszerűsítés, hiába 

jelezték a problémákat, soha nem lett egy fillér sem ráköltve. Az, hogy ilyen állapotok 

alakultak ki, az elmúlt 10 évnek a hibája.  

Takács Lászlóné   elmondta, éppen azért nyújtottak be pályázatot, mert tisztába vannak 

azzal, hogy a nyílászárók cserére szorulnak. Nem sok értelmét látja annak, hogy csak az ajtó 

legyen kicserélve, az ablakok pedig maradjanak. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi 

lehetővé, hogy a felújítást önerőből megoldja.  A vizesblokk felújítása is azért maradt el, mert 

bíztak a pályázat sikerében, abból szerették volna megoldani a felújítást. Úgy gondolja erről a 

polgármester úrnak, illetve a képviselőknek kellene nyilatkozni, hisz a döntés az Ő kezükben 

van.  

Dr. Piedl Endre   háziorvos, visszatérve a készletbeszerzésre fordított kiadásokra, 

megkérdezte konkrétan mit takar a  2011. évi kiadások közt szereplő 113.594,-Ft., és az egyéb 

üzemeltetésre fordított 31.000,-Ft.  Nem hiszi, hogy tisztítószerrel ennyit kellett költeni.  

Takács Lászlóné   elmondta, a könyvelésben tételesen szerepel miből áll össze ez az összeg: 

tisztítószer, redőny, egyéb apró javításhoz szükséges anyagok lettek vásárolva. Az egyéb 

üzemeltetésre könyvelt tételek is részletesen szerepelnek a könyvelésben, most nem tudja 

megmondani.  
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Dr. Piedl Endre   csak viszonyításként elmondta, Monostorapátiban csak 8 órát tartózkodik a 

többit Diszelben. Diszelben a telefonszámlája 6-8 ezer forint havonta,  villany szintén ennyi, a 

víz-csatornadíj hasonló, mint itt, a fűtés 15 ezer forint. Nem érti, akkor hogyan lehet 140.000,-

Ft telefonszámla, és 300.000,-Ft a fűtés, mikor az alapterület kb. ugyan akkora. Szerinte az 

épülettel van probléma, azért van ekkora energia felhasználása. Hozzáértővel kiszámoltatta a 

dolgokat. A villany, a világítással és a számítógépek működésével együtt, 1.500,-Ft körül jön 

ki. A fűtés 5 db radiátorral, 6-7 ezer forint körül van, ha rendelési időre számolják. A diszeli 

rendelőnek ugyanezen költsége nem éri el a 30.000,-Ft-ot havonta.  Úgy érzi ezeket a 

költségek önhibáján kívül keletkeznek, ezért nem lenne korrekt, ha vele fizettetnék meg.  

Takács Lászlóné    elmondta, csak a fogorvosi, illetve orvosi rendelőre kifizetett költségek 

kerülnek ide elszámolásra. Ezeket számlával tudják bizonyítani.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester szerint az épület szigetelésének a hiánya okozza a több 

energia költséget, hiszen ez egy régebben épült épület.  

Dr. Piedl Endre   a 10. ponttal kapcsolatban  elmondta, az OEP-el eszköztámogatásra 

szerződést kötöttek, ez havi 50.000,-Ft. Ez céltámogatás, az OEP listában szereplő  dolgokra 

lehet csak elkölteni. Ezt a pénzt nem lehet pl. csaptelep vásárlásra elkölteni. Ebben a pontban, 

pedig az szerepel, hogy a karbantartás a működtető feladata. Ezeket a költségeket a szerződés 

szerint neki kellene fizetni.  

Dr. Kurkó György   fogorvos elmondta, ez csak most van, öt évig nem volt. Jövőre még lesz, 

utána nem tudni, lehet, hogy megszűnik. Erre nem lehet szerződést kötni, határozatlan időre.  

Takács Lászlóné   elmondta, ez a megállapodás ugyanaz, mint a tapolcai.   

Dr. Piedl Endre   szerint nem ugyanaz. A diszeli rendelőt jövő évben teljesen felújítják. A 

tapolcai szerződésben nem szerepel az, hogy az épületen belül bármire is kellene költenie. 

Most is volt csap probléma, jelezte és megjavították.  Ők felvállalták ezeket a költségeket. 

Lehet, hogy a szerződésből ez nem tűnik ki, de Ő egy fillért nem fizetett ezekért a dolgokért. 

Ez egy régi épület, az eddig elmulasztott karbantartásokat felvállalni nem tudja.  

Dr. Kurkó György   egyet értett a háziorvossal. Nincs biztosíték arra, hogy esetleg jövőre 

sikeresen pályázik az önkormányzat, és fel tudja újítani az épületet. A karbantartási 

költségeket is nem tudják vállalni.  

Szipőcs Csaba   képviselő szerint az ilyen jellegű karbantartásokat nem az orvosoknak 

kellene végezni. A szerződésben konkretizálni kellene, hogy mi  tartozik az önkormányzatra, 

és mi a működtetőre.  

Takács Lászlóné   elmondta, a szerződés tervezet szerint a felújítás, korszerűsítés a 

tulajdonos feladata.  

Dr. Kurkó György   szerint ebben az is belefér, hogy pl. a váróhelyiségben lévő WC 

karbantartása, felújítása is az Ő feladata lenne, holott 20 éve nem történt ott javítás. A bejárati 

ajtót nem lehet becsukni, kimegy a meleg. Ezeket a költséget nem tudja vállalni.  

Dr. Piedl Endre   elmondta, az is előfordulhat, hogy változás lesz a rendelési időben. Ebben 

az esetben új működési engedélyre van szükség, a hiányosságok pótlása is az Ő kötelességük 

lenne. Úgy olvassa ki a szerződésből, hogy ez is az Ő feladatuk lenne.  

Takács Lászlóné  elmondta a szerződés 12. pontja rögzíti, hogy az ingatlan egészét érintő 

felújítás és korszerűsítés  költségei a bérbeadót terhelik. Ezt nem az orvosoknak kellene 

fizetni. Szerinte egyértelmű, ha a WC-t fel kell újítani, az önkormányzati feladat.  
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Dr. Kurkó György    szerint ezt nem lehet egyértelműen kiolvasni, hisz az is benn van, hogy 

a rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról a bérlők 

kötelesek gondoskodni.   

Szipőcs Csaba   szerint ezt a pontot kellene pontosítani, konkretizálni.  

Dr. Piedl Endre   elmondta a 12. pont első mondata sem fedi a valóságot, mely szerint a 

rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. Véleménye szerint ez 

a rendelet nincs használható állapotban. A WC-ben folyamatosan folyik a víz, csőtörés van.  

Takács Lászlóné   szerint ki lehet jelenteni, hogy a rendelő nincs használható állapotban, de 

annak az a következménye, hogy megvonják a  működési engedélyt, bezárják a rendelőt. Nem 

gondolja, hogy ez lenne a cél. Mindenki tudja, hogy egy teljes felújításra van szükség, ezért 

nem is végeztek kisebb javításokat.  

Hárshegyi József  polgármester elmondta, csak az üzemeltetés lenne a két orvos feladata, a 

felújítás karbantartás költsége az önkormányzatot terheli.  

Wind József  képviselő szerint két dologról beszélnek.  Van egy alap műszaki színvonal, amit 

mindenképpen teljesíteni kell. Ha csőtörés van, azt meg kell csinálni, ilyen munkákra kell 

keretet biztosítani a költségvetésben. Azzal mindenki tisztába van, hogy az önkormányzatnak 

nem lehet deficites költségvetése, tehát a lehetőségek korlátozottak, nem ismertek a bevételi 

források. Ha ki is írnak egy megfelelő pályázatot jövőre, az önerőt ahhoz is biztosítani kell. 

Nem biztos, hogy ha lesz fejlesztési lehetőség, megfelelő pályázat, azzal élni tudnak, mivel az 

önkormányzat nem mehet mínuszba. Az épület vonatkozásában a minimum szintet el kell 

érni, lehet szigetelni a nyílászárókat, külön féle lehetőségek vannak erre. Úgy gondolja egy 

elhamarkodott dolog, hogy az érintettekkel megpróbálnak most bármiféle költséget 

megfizettetni.  

Dr. Kurkó György  szerint valamilyen kompromisszumos megoldásra van szükség, hisz a 

határidő rövid, december 15-ig meg kell kötni a szerződést. Nem arról van szó, hogy 

elzárkóznak egy pár ezer forintos fizetéstől, de van több olyan dolog, ami hosszú távra 

meghatározza mibe futnak bele. Pl. a váróhelyiség és a WC olyan rossz állapotban van, hogy 

annak karbantartását nem tudja vállalni, azok már 20 éve ilyenek.  

Wind József   elmondta, az akkori létesítési szabályok szerint kellett megfelelnie a 

rendelőknek, azért kapott használatbavételi engedélyt. Ha most akarna az önkormányzat 

építeni egy új rendelőt, a mostani szabályoknak kell megfelelni. De egészen addig, amíg egy 

új működési engedély kiadását nem kérik, a régi szabályoknak kell megfelelni. Ehhez elég az 

évi egyszeri festés, a megfelelő infrastruktúra, a fűtés és azok az alapfeltételek, amiket az 

önkormányzatnak fel kell vállalnia, szükség esetén javítatni kell.  

Gulyás Erzsébet  alpolgármester elmondta, azért van ilyen állapotban a rendelő, mert évek 

óta megfelelő pályázati lehetőségre várnak. Szerint most arról kellene beszélni, hogy a 

költségekből ki, mit vállal, ebben kellene megegyezni. A következő évi költségvetésbe pedig 

be kellene tervezni pl. az ajtó, és ablak cserét. Igaza van a doktor úrnak, hogy a vasajtó nem 

elfogadható, azt már az 50-es évek végén építették be, oda nem lehet műanyag tömítést tenni. 

Első lépésben ezt az ajtót kellene kicserélni. Apránként meg kell próbálni valamit csinálni, 

mert lehet, hogy még 10 évig nem lesz megfelelő pályázati kiírás. A váró szintén az 50-es 

években épült, ahhoz egy nagyobb átépítés kellene, hogy a váróhelyiségeket el lehessen 

különíteni,  erre biztos nem mostanában  lesz pénz, ha csak nem egy gipszkarton fallal oldják 

meg. A radiátorokkal biztosan lehet valamit csinálni, hogy el lehessen zárni.  Nagyon sok a 

beteg, feszített a munka, ilyen körülmények között nehezebb elviselni a problémákat.   
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Dr. Kurkó György   elmondta egy körre van rákötve a rendszer. Ha Ő rendel, nem lehet 

elzárni az orvosi rendelőben a radiátort, és ez fordítva is igaz. Termosztáttal nem lehet így 

működtetni, csak úgy, ha el van teljesen zárva rendelés végén, a rendelés elején pedig 

kinyitva, sokára melegszik  fel. A termosztátnak éppen az a lényege, hogy már reggel 6 

órakor kapcsol, és meleg helyiség fogadja a betegeket. Nehéz azt kiszámolni, hogy ki mennyi 

gázt fogyaszt a rendelési ideje alatt, hisz a fűtés folyamatosan megy.  

Takács Lászlóné  elmondta, jelenleg úgy van a költség megosztva, hogy 50 % a fogorvosi, 

50 % a háziorvosi és a védőnői helyiségé. A védőnői helyiségre is volt kiadás, attól 

függetlenül, hogy nem ide tartozott. A fogorvosi költségekhez hozzájárul a másik három 

település is. A felmerült 500 eFt-os költségből 300 eFt-ot fizetnek a társközségek, 200 eFt a 

Monostorapáti önkormányzatra eső rész.  

Dr. Pidel Endre   szerint most egy teljesen más megosztást kell alkalmazni, hisz önálló 

védőnői körzet is  lesz.  

Takács Lászlóné     átadta a fogorvosnak és a háziorvosnak a kiadásokról készült könyvelési 

naplót. A rezsi költségeket nem lehet reálisan elosztani, hisz nincs külön óra. Elmondta, a 

képviselő-testület dönthet úgy is, hogy minden költséget átvállal,  a kiküldött szerződés csak 

egy tervezet, azon bármilyen változtatást ki lehet javítani.  

Wind József   szerint, ha korrektek akarnak lenni, a jelenlegi helyzetben nem lehet ráterhelni 

költségeket az orvosokra. Mindent lehet mérni almérőkkel, de amíg ezek a feltételek 

nincsenek meg, hasra ütés szerűen nem lehet elvárni a költségviselést.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a tervezetet így is ki lehetett volna küldeni, hisz 

az előző testületi ülésen már tárgyaltak a szerződésről.    

Wind József   képviselő elmondta valóban beszéltek a költségekről, de inkább a 

telefonköltség került szóba.  

Takács Lászlóné   elmondta a telefon sem egyértelmű, a fogorvos önálló vonallal 

rendelkezik, melynek költségét teljesen Ő fizeti.   

Dr. Piedl Endre   szerint egyszerű lesz a megosztás, hisz a védőnői szolgálatnak kötelező az 

önálló telefonvonal biztosítása. Ettől az időponttól a jelenlegi vonalon már csak Ők vannak.  

Diszelben 32 órát tartózkodik, mégis csak 6-8000,-Ft a telefonszámlája. A heti 8 órás 

rendeléshez az évi 140 eFt. telefonszámla aránytalanul sok.  

Dr. Kurkó György   fogorvos kérte az Őt érintő szerződésen menjenek végig pontok szerint.  

Kérte az 5. pontot kihúzni, mivel központi fogorvosi ügyelet nincs, ez Őt nem érinti. A 

helyettesítést a nagyvázsonyi kollégájával kölcsönösen biztosítják egymás részére.  

A 10. ponttal vannak problémái, mely szeriont a rendelő berendezési, felszerelési tárgyai a 

működtető tulajdonát képezik, a berendezés és felszereltség szinten tartása, fejlesztése a 

működtető feladata.  Ez eredeti, 15 évvel ezelőtti szerződésben még az volt, hogy az 50.000,-

Ft alatti eszközöket kell neki megvennie, illetve szinten tartani. Amikor az OEP-től kapták az 

eszköztámogatást, ki kellett venni a szerződésből ezt a részt. Már többször volt róla szó, hogy 

ezt vissza kellene tenni, mert ez neki problémát okoz. Ebből a finanszírozási összegből, amit 

jelenleg kapnak, nem tudja felvállalni, hogy 5-6 millió forintért új kezelő egységet vásároljon.  

Amikor a rendelő 20 évvel ezelőtt elindult, még közalkalmazotti státuszban voltak. A 2000-es 

évek elején lettek vállalkozók, mert úgy gondolták jobb lesz, azonban  OEP folyamatosan 

csökkentette az alapfinanszírozást, amit a lakosság szám alapján állapítanak meg.  Az elején  

36 órás rendelési időt finanszíroztak, ez most 22 óra. A felszerelések, berendezések ára az 

elmúlt 20 évben megduplázódott. Ebből az összegből nem tudja vállalni a berendezések, és 

felszerelések pótlását. Maximum 500.000,-Ft  bevétele van a vállalkozási tevékenységével 
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együtt. Az OEP-től 350.000,-Ft finanszírozást kap, ha közalkalmazottként dolgoznának az 

önkormányzatnak sokkal többe kerülne. Nem tud egy olyan szerződést aláírni, amelyben 

vállalja egy 5-6 milliós gép vásárlását. A rendelőben lévő gépek, berendezések teljes 

egészében az ő tulajdonát képezik. A gépek berendezések szinten tartását, az 50 e Ft alatti  

eszközök vásárlását tudja vállalni, többet nem. Szeretné, ha a 10. pontban rögzítenék, hogy 

50.000,-Ft feletti eszközbeszerzés költsége az önkormányzatot terheli, az ebből vásárolt 

eszköz az önkormányzat tulajdonába kerül. Ezzel visszatérnének az eredeti szerződésben 

foglaltakhoz.   

Dr. Piedl Endre   háziorvos elmondta az OEP pénzből eszközt venni tilos, csak működtetésre 

lehet felhasználni.  

Hárshegyi József   polgármester szerint, az itt működő egészségügyi vállalkozásoknak két 

feltétele van: Az egyik az objektív feltételeknek való megfelelés: higiéniát, fűtést, közművet 

biztosítja, a másik pedig a szakmai megfelelés, melynek költségeit eddig az orvosok 

biztosították, a többit pedig az önkormányzat. Mivel az önkormányzat költségvetése az 

előzetes számok szerint csökkenni fog, az Ő véleménye az, hogy a 11. pontban, -  ahol fel van 

sorolva a rendelő működési költsége - fel kell tüntetni,  milyen összeget vállalnak Ft/hó 

költséggel. A 12. pontban pedig azt kell rögzíteni, hogy minden karbantartási költséget az 

önkormányzat fizet.  

2009-ben 100 %-os támogatottságú pályázati kiírás volt, melyet az akkori képviselő-testület 

nem kívánt benyújtani. A 2010-ben benyújtott pályázat sajnos nem nyert. Most lesz kiírva 

újabb pályázat hőszigetelésre, melyből szeretnék megoldani az önkormányzat 

intézményeinek, közte az orvosi rendelő nyílászáróinak a cseréjét is. Így van értelme a 

cserének. Annak nincs, hogy kicsinyenként végezzenek el különböző javításokat. Kérte az 

orvosokat, nyilatkozzanak milyen összeget vállalnak át a működtetési költségekből.  Ő havi 

20.000,-Ft-ra gondolt.  

Dr. Kurkó György   elmondta az 565 eFt.  költségből 300.000,-Ft-ot biztosítanak a 

társönkormányzatok. Ha havi 20.000,-Ft-ot fizet, a különbözetet teljes egészéből ő biztosítja, 

az önkormányzat nem fizet semmit. Havi 10.000,-Ft működési költséget tud vállalni.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta a különbözetet megfelezni.  

Egyed Péter   képviselő  szerint ez fordítva fog működni. Az összes költséget csökkentik a 

fogorvos által befizetett hozzájárulással, és azt fogják felosztani az önkormányzatok között.  

Dr. Piedl Endre   háziorvos elmondta, még nem tud nyilatkozni arról, hogy milyen összegű 

hozzájárulást tud elfogadni, először szeretné megismerni a három képviselő-testület döntést.  

Megkérdezte a felmondási időt törvény szabja meg, vagy a szerződésben bármilyen időpontot 

be lehet írni? A jelenlegi szerződésben 3 hónap felmondási idő szerepel. 

Takács Lászlóné  elmondta, törvényben van rögzítve a 6 hónapos felmondási idő. Jogszabály 

írja elő mit kell kötelezően tartalmaznia a szerződésnek. Most kell dönteni a szerződésben 

foglaltakról, mivel azt december 15-ig meg kell küldeni az OEP részére. Tapolca ugyanezt a 

tartalmú szerződést fogadta el, Hegyesd pedig mai nap fog dönteni.  

Dr. Piedl Endre  elmondta, telefonon olyan felvilágosítást adtak az OEP-nél, hogy december 

31-ig kell odaérni a szerződésnek, de az sem probléma, ha nincs ott, nem lesz finanszírozási 

probléma. A szerződés aláírása előtt szeretné megismerni mind három testület döntését, hogy 

világosan lássa, milyen feltételeket szabnak, hogyan érintik azok a további működését hosszú 

távon.  
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Szipőcs Csaba   képviselő javasolta, hozzák meg a döntést, mindkét orvos hozzájárulását 

10.000,-Ft-ba határozzák meg. Reméli a háziorvos december 15-ig tud dönteni. Úgy érzi nem 

az összeg okozza a dilemmát.  

Takács Lászlóné   körjegyző megmutatta a levelet, melyben december 15-e a beérkezési 

határidő. 

Egyed Péter   képviselő egyet értett Szipőcs Csaba képviselővel. A testületnek mindenképpen 

döntenie kell.  

Hárshegyi József    polgármester  kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az elhangzott 

módosításokkal  a fogorvossal  megkössék a szerződést, kézfeltartással jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

107/2012. /XII. 05./Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kezdeményezi a fogorvosi  

tevékenység vállalkozási formában történő 

ellátására vonatkozó,  az önkormányzat és a 

fogorvos között létrejött szerződés – a határozat 

melléklete szerinti tartalommal történő – 

újrakötését.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a szerződés aláírására.  

 

Felelős:      Hárshegyi József 

         polgármester 

Határidő:    2012. december 15.  

 

Hárshegyi József    polgármester  kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az elhangzott 

módosításokkal  a háziorvossal  megkössék a szerződést, kézfeltartással jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

108/2012. /XII. 05./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kezdeményezi a háziorvosi  

tevékenység vállalkozási formában történő 

ellátására vonatkozó,  az önkormányzat és a 

háziorvos között létrejött szerződés – a határozat 

melléklete szerinti tartalommal történő – 

újrakötését.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a szerződés aláírására.  

 

Felelős:      Hárshegyi József 

         polgármester 

Határidő:    2012. december 15.  
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2. Napirend 

 

Hárshegyi Jószef   polgármester elmondta, hogy a köznevelési intézmények állami 

fenntartásba vételével kapcsolatos intézmény átadás-átvételről szóló megállapodás tervezetet, 

illetve az átadáshoz szükséges mellékleteket megküldte a tapolcai tankerületi igazgató. A 

megállapodás aláírására csak akkor van lehetőség, ha a képviselő-testület erre felhatalmazza a 

polgármestert.   

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a megállapodás aláírásával kézfeltartással 

jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

109/2012. /XII. 05./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, mint a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola tulajdonosa – 

fenntartója - kijelenti, hogy a köznevelési 

intézmények  állami fenntartásba vételével 

összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 

valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 

vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 

megosztásáról szóló megállapodást megismerte, 

azt elfogadja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

a Megállapodás aláírására.  

 

Felelős:     Hárshegyi József 

         polgármester 

Határidő:  2012. december 12.   

 

Hárshegyi Jószef   polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a jelenlegi mozgókönyvtári 

ellátás január 1-től megszűnik. Jogszabály módosítás miatt a kistelepülések könyvtári ellátását 

a megyei könyvtár működteti, bevonva az eddigi szolgáltatót, a tapolcai Wass Albert 

Könyvtár és Múzeumot.  A könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására és igénybevételére 

vonatkozó megállapodást 2012. december 31-ig meg kell kötni.  

 

Javasolta a képviselő-testületnek a szolgáltatás megrendelését.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

110/2012. /XII. 05./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2013. január 1-től 

határozatlan időre, megrendeli az Eötvös Károly 
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Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút 

tér 3.)  - bevonva a feladatellátásba a tapolcai 

Wass Albert Könyvtár és Múzeumot -  a kötelező 

feladatellátás keretében biztosítandó könyvtári 

szolgáltatást.   

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és 

igénybevételéről szóló szerződést -  az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési 

Intézettel  - írja alá.  

 

Felelős:   Hárshegyi József 

 polgármester 

Határidő:  2012. december 31.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.20 órakor 

bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

     Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

      polgármester                         körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

     Szipőcs Csaba       Sztrik Emilné 

          képviselő            képviselő 

 

 

 

 

 

 

 


