1. KIVONAT
Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 28. napján megtartott zárt testületi
ülésének jegyzőkönyvéből:

„Dr. Fenyvesi Béla kérelem albérleti hozzájárulás megítélése iránt”
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
8/2013. (I. 29.) KT. sz. határozat
Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott,
hogy dr. Fenyvesi Béla háziorvos részére továbbra is 42.500 Ft /hó albérleti hozzájárulást
állapít meg 2013. január 1. napjától kezdődően.
2013. január 1-től Dr. Fenyvesi Béla maximum 300 km/hó saját gépjármű használati költséget
számolhat el a kulcsi ellátottak látogatása érdekében.
A kiadás finanszírozását az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Háziorvosi ellátás
szakfeladatán a Személyi juttatások előirányzata biztosítja.
Felelős: Kiss Csaba polgármester
Határidő: azonnal

2. KIVONAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 21. napján megtartott nyílt testületi
ülésének jegyzőkönyvéből:

„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme bér emelése iránt”
Kiss Csaba polgármester
Dr. Fenyvesi Béla háziorvos a melléklet kérelmet terjesztette elő. Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy a háziorvos a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. Törvény hatálya alá tartozik.
Dr. Fenyvesi Béla 2009. 04.01-től rendelkezik közalkalmazotti jogviszonnyal Kulcs Község
Önkormányzatánál, ahol I. fizetési osztály 12. fizetési fokozatába került besorolásba a törvényi
előírásoknak megfelelően 2013.01.01-től. A következő magasabb fizetési fokozatba lépés várható ideje:
2016. 01.01. Havi illetményét kiegészíti a munkáltatói döntésen alapuló 30.000,- Ft, valamint az
albérleti hozzájárulás 42.500,- Ft-os összege. Tehát jelenleg is a besorolási bérétől magasabb személyi
bért állapítottunk meg részére, ezért nem tartja indokoltnak további bér emelését illetve bérjellegű
kiadásról döntést.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2013. (VI. 21.) KT. számú határozat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelmét elutasítja.
Felelős: Kiss Csaba polgármester
Határidő: azonnal

3. KIVONAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 27. napján megtartott nyílt
testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

„Háziorvosi Szolgálat és Védőnői Szolgálat finanszírozásának módosítása”
Posch János alpolgármester
A Háziorvosi Szolgálat és Védőnői Szolgálat finanszírozásának módosítása miatt több
kérdésben is kell a Képviselő-testületnek döntenie. Az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
Kormányrendelet rendelkezik az egészségügyi szféra kötelező béremeléséről. A Védőnői
szolgálat béremelését e jogszabály szerint visszamenőlegesen 122.834,- Ft egyösszegű
jutalomként kell kifizetni, és a továbbiakban a kiegészítő pótléka havi 8.540,- Ft-tal, területi
pótléka pedig havi 2.100,- Ft-tal fog emelkedni 2013. november 1. napjától. A Háziorvosi
szolgálat ennél bonyolultabb, mivel két fő dolgozik a szolgálatnál, a háziorvos
közalkalmazottként, az asszisztens pedig munka törvénykönyve alá tartozó dolgozóként. Itt a
T. testületnek meg kell állapítania, hogy milyen arányban osztja meg a finanszírozást. Dr.
Fenyvesi Béla háziorvos 70 % - 30 % megosztást javasol.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
133/2013. (XI.27.) KT számú határozat
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat és Védőnői
Szolgálat finanszírozásával kapcsolatosan úgy döntött, hogy
• A Védőnői szolgálat béremelését az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet 76/§ § (3) bekezdése szerint visszamenőlegesen 122.834,- Ft
egyösszegű jutalomként kell kifizetni, és a továbbiakban a kiegészítő pótléka havi
8.540,- Ft-tal, területi pótléka pedig havi 2.100,- Ft-tal fog emelkedni 2013. november
1. napjától.
• A Háziorvosi szolgálatot ellátó két fő, a háziorvos és az asszisztens részére az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 76/§ § (3) bekezdése
szerint visszamenőlegesen 454.252,- Ft egyösszegű jutalomként kell kifizetni, és a
továbbiakban a kiegészítő pótléka havi 8.540,- Ft-tal, a kötelező béremelés pedig havi
75.830,- Ft-tal fog emelkedni 2013. november 1. napjától.
A megosztás alapja: 70 % a háziorvos részére,
30 % az asszisztens részére.
Felelős: Kiss Csaba polgármester
Határidő: azonnal

