1. KIVONAT
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. november 29. napján megtartott nyílt
testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme juttatás módosítása iránt”
Jobb Gyula polgármester
Dr. Fenyvesi Béla háziorvos az előterjesztés mellé csatolt kérelmet nyújtotta be
Önkormányzatunk felé, melyben a háziorvosi praxis részére történő átadását, vagy a
közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett megfelelő személyi és tárgyi feltételek
biztosítását kérelmezte. A háziorvosi praxis átadását továbbra sem javasolja. A közalkalmazotti
jogviszonnyal kapcsolatosan felülvizsgálta Önkormányzatunk a doktor úr besorolását, és
illetményét, és megállapítottuk, hogy jelenlegi bére – a kérelemben foglaltakkal szemben –
megfelel a közalkalmazotti törvényben meghatározottaknak, sőt, a doktor úr a garantált
illetményén felül munkáltatói döntésen alapuló illetményemelésben, ún. személyi bérben
részesül, mely alapján jelenleg havi bruttó 85 ezer Ft többletdíjazást kap. Emellett egyéb
rendszeres és alkalmi juttatást is kap a mellékelt tájékoztató levélben foglaltak szerint.
Javasolja, hogy Dr. Fenyvesi Béla háziorvos részére az albérleti hozzájárulás összegét 42.500
Ft-tól 80.000 Ft-ra, és a saját gépkocsi használat mértékét havi 300 km-ről maximum havi 600
km költségtérítésben határozza meg a Tisztelt Képviselő-testület. Az orvosi rendelőben a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal történt ellenőrzés során
jegyzőkönyvezésre került, hogy a rendelő felszereltsége a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő, természetesen erre nagy figyelmet fogunk fordítani az új
egészségház kialakítása során is.
Dr. Menyhárt Ferenc biz.vezető
A bizottság megtárgyalta a benyújtott kérelmet és azt javasolja, hogy albérleti hozzájárulás
jogcímen 80.000,- Ft kerüljön minden hónapban számfejtésre és saját gépkocsi használat
jogcímen pedig 600 km kerülhet elszámolásra. Mivel a doktor úr soha nem kéri az asszisztense
juttatásainak emelését, ezért a bizottság javasolja, hogy az asszisztens is részesüljön valamilyen
címen juttatásban, hiszen ő is részt vesz a munkában. Javasolja, hogy az asszisztens havi 30
eFt-ot kapjon munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést jogcímen.
Oberrecht Tamás képviselő
Véleménye szerint, ha elkészül az új rendelő, akkor gondolja át az önkormányzat újra a
praxisjog átadását a háziorvosnak. Csak az a félelme, hogy a mostani háziorvos már közel kerül
a nyugdíjkorhatárhoz, és nem valósul meg a lényeg, hogy megtartsa Kulcs a háziorvosát.
Fejes Balázs alpolgármester
Véleménye szerint nem lenne szerencsés átadni a praxisjogot. A finanszírozásból fennmaradó
támogatás összege fedezi az új orvosi rendelővel kapcsolatos plusz költségeket. A rendelő
megvásárlására felvett visszatérítendő támogatást az üzleti terv szerint ebből az évi
maradványból tervezzük visszatéríteni az elkövetkezendő három évben, és még így is jelentős
önerőt kell előteremteni az új rendelő színvonalas kialakításához. Ha elkészül a rendelő, és
visszatérítjük a támogatást, ami három év múlva jár le, akkor egy fiatal háziorvos alkalmazása
esetén lehetne tárgyalás alap a praxisjog átadása, de jelenleg még nem jött el ennek az ideje.

Oberrecht Tamás képviselő
Véleménye szerint furcsán jön ki, hogy a háziorvos finanszírozásából fedezi az önkormányzat
a költségeket. Az orvosi rendelőt nemcsak a háziorvos fogja használni, hanem majd a fogorvos
és a gyermekorvos is.
Fejes Balázs alpolgármester
Azt a támogatást az önkormányzat a kötelező egészségügyi alapellátás fedezésére kapja.
Posch János képviselő
Véleménye szerint támogatni kell a háziorvos kérelmét. Országosan háziorvos hiány van, ha
netán máshova szeretne menni a háziorvosunk, akkor nagyon nagy bajban lenne az
önkormányzat. A betegek nagyon szeretik, elégedettek a munkájával. Mivel Kulcs nagy
közigazgatási területen helyezkedik el, tanya is megtalálható, ezért javasolja, hogy ha a doktor
úr a praxist nem kaphatja meg, akkor az albérleti hozzájárulását havi 100.000,- Ft összegben
határozzák meg, és a saját gépkocsi használatát pedig 1.000 km-ben. A doktor úr a saját
gépjárművét használja, a betegeket sokszor a saját autójával viszi be a városi kórházba is. Az
utak rossz állapotban vannak. Ez a minimum, amit az önkormányzat megtehet, hogy a háziorvos
maradjon Kulcson. A praxisjog átadását is javasolja, de tudja, hogy többségben vannak a
képviselők közül, akik ezt nem támogatják.
Oberrecht Tamás képviselő
Egyetért Posch János képviselő véleményével.
Fejes Balázs alpolgármester
Javasolja, hogy a saját gépkocsi használatot ne emelje fel ennyire a testület, hiszen
tapasztalatból tudja, hogy pl. a polgárőr jármű egy 7 órás járőrözés alatt a közigazgatási
területen összesen 43 km-t futott, és nem állt meg közben. Soknak találja az 1.000 km-t, mert
azt nem biztos, hogy minden hónapban fel tudja felhasználni a doktor úr, inkább valamilyen
más soron adjanak neki béremelést, vagy támogatást. Az albérleti hozzájárulás emelése ellen
nem emel szót. Az 1.000 km az napi kb. 45 km futásteljesítményt mutat, ha nem megy annyit
a doktor úr, akkor hiába papírozza is le, nem lesz annyi km egy idő után az autójában. Egyetért
a gazdasági bizottság javaslatával, és támogatja, hogy az asszisztens is részesüljön
bértámogatásban.
Posch János képviselő
Véleménye szerint a doktor úr megérdemli a hozzájárulás megemelését, és szerinte megy a
doktor úr havi 1.000 km-t a betegek érdekében.
Fejes Balázs alpolgármester
Még egyszer kéri a testületet, hogy fontolják meg az 1.000 km futásteljesítményt egy hónapra,
mert vagy nem fogja tudni kihasználni a doktor úr, evvel akár csalásba kényszeríti őt a testület,
ha hozzá akar jutni a felvehető összeghez.
Kéri Polgármester urat, hogy válassza ketté a juttatás formáit a szavazásnál, mert továbbra sem
támogatja az 1000 km havi gépkocsi költség elszámolását, mert azt Ő a továbbiakban is csak
500 km havi futásteljesítményig támogatja.
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2017. (XI.29.) határozata
„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme” tárgyában

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dr. Fenyvesi Béla
háziorvos kérelme” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy
Dr. Fenyvesi Béla részére 100.000. Ft/hó egyéb juttatást állapít meg 2018. január 1. napjától
kezdődően határozatlan ideig albérleti hozzájárulás jogcímen;
A felmerülő többletköltség fedezetének előirányzata: Kulcs Községi Önkormányzat éves
költségvetésének Személyi jellegű juttatások előirányzata
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2017. (XI.29.) határozata
„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme” tárgyában
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dr. Fenyvesi Béla
háziorvos kérelme” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy
Dr. Fenyvesi Béla részére saját gépkocsi használat jogcímen maximum 1.000 km/hó
elszámolását engedélyezi 2018. január 1. napjától kezdődően határozatlan ideig;
A felmerülő többletköltség fedezetének előirányzata: Kulcs Községi Önkormányzat éves
költségvetésének Személyi jellegű juttatások előirányzata
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő testület 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2017. (XI.29.) határozata
„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme” tárgyában
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Dr. Fenyvesi Béla
háziorvos kérelme” című előterjesztést, és úgy döntött, hogy
Bognárné Száraz Anita asszisztens részére további 30.000,- Ft bérkiegészítést állapít meg
2018. január 1. napjától kezdődően határozatlan ideig munkáltatói döntés jogcímen.
A felmerülő többletköltség fedezetének előirányzata: Kulcs Községi Önkormányzat éves
költségvetésének Személyi jellegű juttatások előirányzata

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

