Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. augusztus 4-én 17.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Majer Csaba képviselő
Meghívottak: Dr. Széll Anikó háziorvos
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő
képviselőből 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú (6 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Balogh István képviselő
A képviselő-testület (5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1. Háziorvosi kör működésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: Alsópetény polgármesterének kezdeményezésére Dr.Széll
Anikó háziorvossal leültünk tárgyalni Alsópetényben a háziorvosi kör és az ápoló
foglalkoztatása ügyében. Alsópetény részéről elhangzott igény, hogy 8 órában történjen az
ápoló foglalkoztatása. Szükség van a településen az ápoló elérhetőségére akkor is, amikor a
doktornő Nézsán rendel.
Ugyanez az igénye a nézsai képviselő-testületnek. Ez csak két fő ápoló foglalkoztatásával
oldható meg.
Alsópetényben a jelenleg foglalkoztatott ápoló marad közalkalmazotti jogviszonyban.
Nézsa vonatkozásában pályázat útján meghirdetett ápolói munkakörbe felvett személy 3
hónapos próbaideje augusztus 5-én lejár. Dönteni kell a tovább foglalkoztatásában,
amennyiben fenntartjuk igényünket a 8 órás ápoló foglalkoztatására.
Megkérjük a doktornőt nyilatkozzon, mennyiben tudja támogatni az ápoló foglalkoztatásának
költségeit. Az önkormányzat szívesebben venné, ha a doktornő foglalkoztatná.
Dr.Széll Anikó háziorvos: az ápoló foglalkoztatást nem tudom vállalni, mert a finanszírozás
nem olyan mértékű, hogy ez beleférjen. A jövőben is tudom vállalni az 50.000,-Ft/hó
támogatást.
Kucsera András polgármester: az önkormányzat anyagi helyzete nagyon rossz. A bérben
ugyan mutatkozik kisebb megtakarítás, de még ez is nagyon kevés. Az én javaslatom az, hogy
egy minimálbér szintű költséget vállaljon az önkormányzat az ápoló béréből és a többit a
doktornő fizesse.
Dr.Széll Anikó háziorvos: ez azt jelenti, hogy a 150 ezerből 100 ezret én fizessek? Ez
lehetetlen. Készítettem egy kimutatást a finanszírozásról. Az eszköztámogatás már megszűnt.
A finanszírozás 692.800,-Ft ebből 25% adót kell fizetnem.
A rendelő fenntartása 100.000,-Ft.(rezsi, telefon, biztosítások, autóköltség, könyvelő és a
járulékok). Mindössze 210.000,-Ft marad, ebből kell megélnem és két gyereket eltartanom. A
benzinárak emelkednek. 10 éve már itt vagyok Nézsán, minden héten vért veszek és viszem a
kórházba. Igyekszem a szolgáltatást fejleszteni. A két falu együtt 1700 lélekszáma egyelőre
nem tudom pontosan mennyi lesz a támogatás. Plusz 300 ezer forint várható.
Balázs Ferenc képviselő: véleményem szerint fenn kell tartani az asszisztenst. A rendelési
időn kívül is legyen egy szakember, aki elérhető. Itt a példa Kolonics György halála. A
megfelelő műszer azonnali használata talán megmenthette volna. Javasolom a doktornőnek,
hogy amennyiben lehetséges szerezzen be ő is egy újraélesztő műszert.
Balogh István képviselő: a megbízási szerződés 3. pontja 1 fő szakszemélyzetet rögzít.
Jelenleg 2 fő van. A rendelési idő 2,5 órával lett kevesebb. Ha plusz szolgáltatást akarunk, azt
meg kell fizetni.
Dr.Széll Anikó háziorvos: egy szakszemélyzet a kötelező. A két fő azért kell, mert mindkét
település ragaszkodik az ápolójához, akik 8 órában vannak foglalkoztatva. Így a rendelő nem
lesz bezárva akkor sem, ha nincs jelen az orvos. Sok feladatot az ápoló egyedül is elvégezhet
pl. gyógyszerfelírás és egyéb ellátás. Bőven van adminisztrációs feladat, amit ez idő alatt el
tudnak végezni. Már 10 éve itt vagyok, jutalomként igazán megkaphatnám ezt a
kedvezményt.

Balázs Ferenc képviselő: a jelenlegi orvosi ellátást szeretnénk a lakosság számára
biztosítani, nem szeretnénk visszaesni, mint a fogászatban. Bár vasárnapi misére is más faluba
kell elmenni.
Mindenképpen előny, hogy az ápoló helyben van. Támogatom a továbbfoglalkoztatását. A
megszorítást nem az egészségügyben kell kezdeni. Amennyiben mindenhol megtörténik a
megszorítás, úgy támogatom, hogy vizsgáljuk meg az egészségügyet.
Javasolom a jelenlegi támogatási forma megtartását. A doktornő fizesse tovább az 50 ezer
forintos támogatást az önkormányzatnak.
Szarka Péter képviselő: ha egy köztes megoldást tudnánk találni az lenne a jó.
Balogh István képviselő: támogatom Balázs Ferenc javaslatát. Tóth Mónika legyen
továbbfoglalkoztatva 8 órásmunkaidőben és a doktornő fizesse a havi támogatást az
önkormányzatnak., és a többi költséget viselje az önkormányzat.
Pazsitni Tünde képviselő: támogatja Balázs Ferenc és Balogh István javaslatát.
Dr.Széll Anikó háziorvos: Tóth Mónika ápoló munkájával abszolút meg vagyok elégedve.
Vállalom, hogy az önkormányzat házipénztárába havonta 50.000,-Ft támogatást befizetek.
Kucsera András polgármester: szavazást kér arra a javaslatra, amely szerint
-Tóth Mónika ápoló foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban határozatlan időre 8 órás
munkaidőben történik.
- az önkormányzat képviselő-testülete külön megállapodik Dr.Széll Anikó háziorvossal az
50.000,-Ft/hó támogatási összegről.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
43/2008.(VIII.4.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Mónika háziorvosi
ápoló – a 3 hónapos próbaidő lejárta után – közalkalmazotti jogviszonya 8 órás munkaidőben
határozatlan időre szól.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr.Széll Anikó háziorvossal megállapodást kössön az
önkormányzatot megillető 50.000,-Ft/hó összegű támogatásról.
Határidő: azonnal.
Felelős. a polgármester
Zachar Zénó alpolgármester megérkezik az ülésre.
A képviselő-testület létszáma5 főről 6 főre változik.
Dr.Széll Anikó háziorvos az ülésről eltávozik.

2. Napirend tárgyalása
Kucsera András polgármester: ismerteti a mai napon érkezett Önkormányzati Miniszter Úr
válasz levelét. A ÖTM/10360/1/08. számú levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A levél tartalmának lényege, hogy Gyenesei István miniszter úr a 2007. évben megítélt 8
millió forint összegű visszatérítendő támogatás visszafizetésétől eltekint. A döntésnek nagyon
örülünk. Értesíteni fogjuk az ügyvédnőt és a legéndi önkormányzatot. Sajnos Mezei Csilla
felé a tartozásunk fennáll, mivel Legénd Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonta azt a
határozatát, amelyben arról döntött, hogy Mezei Csillával megegyezik szolgálati lakás eladása
során.
„A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” című pályázatot fogunk ismét
benyújtani. A kártalanítási per folytatásáról ügyvédünk tájékoztatni fog.
A Szondi út 108. szám alatti bérlakás bérlője Vaszkó Katalin – a felszólító levelüket
megkapta – továbbra sem fizeti a lakbért. Elmondása szerint anyagi problémái vannak, nem
tudja mikor tud majd fizetni. Javasolom a lakásbérleti szerződés felmondását szeptember 30ai hatállyal. Ezzel egyidejűleg a lakás pályázati kiírását.
Szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
44/2008.(VIII.4.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Nézsa, Szondi út 108. szám alatti kétlakásos lakóépületben lévő Vaszkó
Katalin által bérelt három szobás földszinti bérlakás bérleti jogviszonyát az 1993. évi
LXXVIII. Törvény 24.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra hivatkozással – lakbér
folyamatos nem fizetés miatt – 2008. szeptember 30-ai hatállyal felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert pályázati hirdetmény közzétételére.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: a polgármester.
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja
K.M.F
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Szarka Péter
Jkv.hit.

Balogh István
jkv.hit.

