
1. KIVONAT 
 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 25. napján megtartott nyílt  testületi 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

„Háziorvosi Szolgálat és Védőnői Szolgálat finanszírozása”  
 

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 40/2014. (II. 

24.) Kormányrendelet rendelkezik az egészségügyi szféra kötelező béremeléséről. A Védőnői 

szolgálat béremelését e jogszabály szerint 2014. 01.01.-től visszamenőlegesen 27.440,- 

Ft/hóban határozza meg. Ezt a béremelést kötelező megadnunk, és erre a támogatást az OEP-

től meg is kapjuk. 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. A finanszírozás összege 2014.01.01-től visszamenőleg 64.250,- Ft.  Dr. 

Fenyvesi Béla háziorvos 50 % - 50 % megosztást javasol.  

 

Fekete Ágota biz. vezető 

A bizottság tárgyalta és egyetért a háziorvos javaslatával. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

33/2014. (III.25.) 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 módosításáról szóló 40/2014 (II,.24.) Kormányrendelet szerint 

elfogadja, a védőnőnek 2014. január 1. napjától visszamenőlegesen havi 27.440,- Ft-

kiegészítő pótlékot állapít meg.  

   

• 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 kötelező béremelését elfogadja, a két alkalmazott 

illetményét  2014. január 1.  napjától megemeli.  A bérelemelés összege: havi 32.125,- 

Ft/fő/hó.  

 

A kiadás fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének Személyi 

juttatások kiadási előirányzata 

 

Felelős: Posch János alpolgármester 

Határidő: azonnal 



2. KIVONAT 
 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. december 19. napján megtartott nyílt 

testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme jutalom iránt” 

Jobb Gyula polgármester 

A bizottság megtárgyalta a kérelmet, várom a véleményeket. 

 

Holl Tamásné képviselő 

A  bizottság nem javasolja a kérelemben foglaltak megadását. Először bizonyítson a doktor és 

utána követelőzzön. Fizetési előleget kaphat, hiszen az SZMSZ szerint igénybe veheti. A 2014. 

évre vonatkozóan nem tervezett be az önkormányzat a költségvetésében erre a szakfeladatra 

jutalmat, ezért a jutalom előirányzat nélküli juttatását nem javasoljuk, de 2015. évre a 

költségvetés készítésekor betervezhetjük a jutalom keretet. 

 

Oberrecht Tamás képviselő 

Nem kevés juttatásban részesül a háziorvos, a bérén kívül albérleti és gépkocsi költségtérítésben 

is részesül, emellett az önkormányzat adott 1 millió Ft-ot a lakása bebútorozására. Miért nem 

jön ki a fizetéséből? Az esetleges magánélete nem az önkormányzat feladata és felelőssége. 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

150/2014. (XII.19.) KT.  számú határozat 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dr. Fenyvesi Béla 

háziorvos kérelme jutalom iránt”  tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Kulcs 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelmét 

nem támogatja.  

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester  

Határidő: azonnal 
 


