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Szám: Krs/1010/2022.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. január 27. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022.  január  27-én
14:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Németh László István alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Meilinger Csaba képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  mai  rendkívüli  testületi  ülésen  megjelent
képviselő urakat, címzetes főjegyző asszonyt.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen
van,  az  ülés  határozatképes.  A  mai  rendkívüli  ülés  összehívását  a  pályázat  beadásának
határideje indokolta. Ismerteti a meghívó szerinti pontokat. A mai rendkívüli ülés napirendi
pontjait  javasolja  a  háziorvos  rendelési  idő  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatással
kibővíteni.

Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat?

Javasolja  5.  napirendi  pontként  tárgyalni  a  háziorvos  rendelési  idővel  kapcsolatos
tájékoztatást.

Aki  elfogadja  a  kiegészítéssel  együtt  a  napirendi  pontok  tárgyalását,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

A 2022. január 27-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  január  27-i  rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának
felülvizsgálata                                             
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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2.A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester

3. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázaton való részvétele
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4. Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi szándék 
megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5. Háziorvosi rendelési idővel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának
felülvizsgálata                                             
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mindenki  megkapta  az  előterjesztést.  Polgármesterek
tiszteletdíja  megemelésre  került  január  1-től.  Úgy  szól  a  jogszabály,  hogy  a  társadalmi
megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  260.000  Ft/hó  összegben  kerül  megállapításra,
valamint  a  15%-os  költségtérítés  39.000  Ft-ot  tenne  ki.  Ezt  a  képviselő-testületnek
határozatban szükséges megállapítania. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés?

A polgármester tiszteletdíjának megállapításánál szeretné jelezni az érintettségét. 

Kéri, hogy a szavazásból érintettség címén zárják ki. Aki egyetért azzal, hogy a szavazásból
zárják ki érintettség okán, az kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

A polgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Csombó  Zoltánt  személyes
érintettség  okán  a  polgármesteri  tiszteletdíj  megállapításával  kapcsolatos  döntéshozatalból
kizárja.

2



Csombó Zoltán, polgármester: Aki a polgármesteri tiszteletdíjának megállapításáról szóló
határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Csombó  Zoltán  polgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 260.000
Ft-ban állapítja meg. 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta bruttó 39.000 Ft – tiszteletdíja
15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

Utasítja  az  alpolgármestert,  hogy  intézkedjen  a  polgármester  járandóságai  havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: azonnal

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj
meghatározása, illetve annak maximális összege a polgármesteri tiszteletdíj függvénye, így a
hivatkozott  jogszabályi  változás  okán annak  felülvizsgálata  is  indokolt,  mely  összeg nem
lehet a polgármesteri tiszteletdíj összegének 90%-ánál magasabb. Megemlíti, hogy az alakuló
ülésen az alpolgármester tiszteletdíját a polgármester tiszteletdíjának az 50%-ában határozták
meg.  Javasolja,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíját  bruttó  130.000  Ft/hó  összegben,
költségtérítését pedig 19.500 Ft-ban határozzák meg. 
Kéri a javaslatokat, véleményeket.

Meilinger Csaba, képviselő: Az az észrevétele, hogy ő tartja magát ahhoz – ahogy eddig is -,
hogy úgy gondolja,  hogy ekkora településen  bármilyen tisztségnek a  betöltése  nem hiszi,
hogy  anyagi  kérdés  lehet.  Nem  gondolja,  hogy  fel  kellene  emelni  az  alpolgármester
tiszteletdíját. Nem dotálja az állam az alpolgármester tiszteletdíját. Főleg ebben a COVID-os
helyzetben – sokszor úgy gondolta -, hogy a képviselői tiszteletdíjról is le kellene mondani.
Ezzel ne terheljék a költségvetésüket. Nem akarja osztályozni, hogy ki mennyit, vagy hogyan
dolgozik, de úgy gondolja, hogy amikor elvállalták a tisztséget, biztosan tudták, hogy mennyi
munkával  jár,  mivel  már  az  előző  időszakokban  is  dolgoztak  ebben.  Ha  nem  lenne  a
kormányrendelet,  akkor  a polgármester  tiszteletdíja  sem változna,  és ebből  soha nem volt
probléma. 
Sok dologgal úgy vannak, hogy gondolkodnak, hogy hogyan tovább és bele kell tenni pénzt.
Nagyon sok dologban nem is  tudnak úgy dolgozni,  ahogy kellene.  Nagy feladat  hárult  a
polgármester  úrra.  Óriási  lenne  a  differencia  a  képviselő-testület  többi  tagja  és  az
alpolgármester úr díja között. Pontosan azért szavazták meg az alakuló ülésen a 75.000 Ft-ot,
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mert elég sok munka hárul az alpolgármesterre. Javasolja, hogy maradjon az eddig tiszteletdíj
összege.

Fekete Imre, képviselő: javasolja, hogy hallgassák meg az alpolgármester úr véleményét.

Németh László István, alpolgármester: Ő már jegyző asszonynak két gondolatot elmondott
a napirendi ponttal kapcsolatban. Másodszor van ebben a szituációban, hogy a polgármester
mellett  a  polgármester  tiszteletdíjának  növelésekor,  az  alpolgármester  tiszteletdíjának
változásáról beszélnek. Mindamellett mindent elfogadva, ami elmondtak. Amikor az alakuló
ülésen  a  polgármester  az  50%-os  javaslatot  tette,  és  igen  elhangzott,  hogy  ez  arányos  a
polgármesteri fizetés és a testületi tagoknak a juttatása között. Arányában nem lenne változás,
de nem mindegy az arányszám. Az, hogy alpolgármesterként mit dolgozok, nem tudja kinek
kell  eldönteni.  Azt  tudja,  hogy  a  covidos  időszakban  is  a  polgármester  úrral  azokban  a
kérdésekben,  amikor  olyan  szinten  kellett  előzetes  megbeszélést  folytatni,  akkor  azt
megtették. Érti azt, amit mond a képviselő úr. Lehet, hogy még elfogadható is lenne, de mivel
a tiszteletdíj adható, és minden tiszteletdíjról le lehet mondani. Ebben volt jegyző asszonnyal
valamilyen  szintű  vitája.  Másodszor  megy  ki  egy  olyan  javaslat,  amikor  az  egyikről
vitatkoznak,  vagy  megbeszélik,  a  másikról  nem.  Nem gondolja,  hogy  a  polgármesternek
bármilyen jellegű dolgát itt  figyelembe kellene venni. Éppen ezért,  mivel számított  arra,  -
abban igaza van a képviselő úrnak, hogy ezt nem támogatják – azt gondolja, hogy az lenne
reális,  hogy  amúgy  meghatározott  emelés  50%-a  ami  lenne,  annak  a  feléről  –  ha  nekik
megfelel – lemond.

Fekete Imre, képviselő: Részéről elfogadható az alpolgármester úr felvetése.

Németh László István, képviselő: Amikor a polgármesteri tiszteletdíj 50%-áról volt szó, az
nem kimondottan arra irányult, hogy azért 50%, hogy pontosan a kettő között legyen, hanem
azért,  mert azt a munkát, amit végez, mint alpolgármester,  azt gondolja, hogy ez normális
keretek közé tudják szabni. Ezért mondta azt, hogy az emelés feléről lemond. Munka azért
van,  és  dolgoznak együtt  a  polgármester  úrral,  még ha a  képviselők  nem is  tudják.  Ami
alapvetően az apparát munkáját könnyíti, illetve semlegesíti.

Meilinger  Csaba,  képviselő: Továbbra  is  tartja  azt,  hogy  nem  abban  kételkedik,  hogy
mennyi munka van benne. Elvi kérdés ez nála. Amikor ezt a tisztséget vállalta, azt sem tudta,
hogy mennyi  lesz  a  díja,  vagy hogy egyáltalán  lesz.  Úgy gondolja,  hogy ez  nem anyagi
kérdés. Nyilvánvaló ő is úgy fogja fel, hogy amit kapnak tiszteletdíjként, mivel időt töltenek
vele, és dolgoznak benne, tehát valamivel vissza van térítve a munkájuk. Továbbra is az a
véleménye, - ami nem személyes – hogy maradjon az eddig tiszteletdíj összege.

Szép László Sándor, képviselő: Igen, valamikor úgy indult, hogy nem kaptak tiszteletdíjat,
hanem kaptak év végén x összeget az önkormányzattól. Mindenkire több dolog hárul, és van
tennivaló. Jónak tartja azt is, amit alpolgármester úr javasolt.

Csombó Zoltán, polgármester: Ha jól számol, akkor bruttó 102.500 Ft lenne a tiszteletdíj
összege? 

Németh  László  István,  alpolgármester: Kéri  a  tiszteletdíj  felemelését  102.500  Ft/hó
összegre. Jelzi érintettségét.
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Csombó  Zoltán,  polgármester: Javasolja,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból az alpolgármestert érintettség okán zárják ki.
Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

Az alpolgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh László Istvánt személyes
érintettség okán az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki az alpolgármester tiszteletdíjának bruttó 102.500 Ft/hó
összegű - és az összeg 15%-ának megfelelő - 15.375 Ft/hó költségtérítés megállapításával
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Aki a javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 5/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Németh  László,  társadalmi
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:  Mötv.) 80.  § (2) bekezdése alapján 2022.
január 1. napjától havi bruttó 102.500 Ft-ban állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 15.375 Ft - tiszteletdíja 15
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai
havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal.

2.A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester
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Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. Kérdés, észrevétel van-e napirendi
ponttal  kapcsolatban.   Aki  a  körzethatárok  véleményezésével  egyetért,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011.  évi  CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése,  továbbá  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI
rendelet  24.  §  (1a)  bekezdése  alapján  Mindszentkálla  község  közigazgatási  területére
megállapított  kötelező  felvételt  biztosító  iskolai  körzethatárok  módosítását  a  következő
(2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  határozatnak  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ részére történő megküldéséről. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2022. február 15. 

3. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázaton való részvétele
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  TOP-os  pályázatok  mégsem  kerültek
beadásra, melynek okáról már tájékoztatta a testületet. A pályázat keretében Mindszentkálla
Község  Önkormányzata  az  alábbi  beruházást  kívánja  megvalósítani.  Felgyorsultak  az
események. A legutolsó megbeszélésen arról volt szó, hogy három pályázatot nyújtanak be, a
faluházra,  falubusz,  és  játszótér  kialakítására.  Rangsorolták  a  pályázatokat,  így  az
előterjesztés  szerint  a  Faluház  energetikai  korszerűsítésére  nyújtanak  be  pályázatot.
Terveztetés díja is elszámolható a pályázatban. 
A pályázatban a Faluház energetikai korszerűsítésében az alábbi  munkákat tervezik: külső
hőszigetelés,  nyílászárócsere,  gázkazán  csere,  valamint  a  felújítást  követő  faljavítások  és
festés.
A  pályázni  kívánt  összeg  összesen  18  millió  forint,  mely  tartalmazza  a  fent  felsorolt
munkálatok anyagköltségét és munkadíjait.

Németh László  István,  alpolgármester:  Kérése  lenne  jegyző  asszony felé,  hogy nézzen
utána  annak,  hogy  a  fejlesztések  történnek,  melyben  az  energetika  kerül  terítékre,  a
közintézményeknél  kötelezettséget  kell  vállalni  arra,  hogy  elektromos  autó  töltő  kerüljön
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kialakításra.  Nem biztos,  hogy ebben a tekintetben érintettek,  csak tudni kellene,  hogy ez
abszolút ki van zárva.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  az  ismertetett  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázaton való részvételéről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  pályázatot
nyújt  be  a  Magyar  Falu  Program keretében  „Önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlanok
fejlesztése”  című  alprogram,  Közösségi  terek  fejlesztése  kategóriában  (kódszáma:  MFP-
ÖTIK/2022/5.)  a  Mindszentkálla,  318.  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  Faluház  energetikai
korszerűsítésére vonatkozóan 18.000.000 Ft, azaz tizennyolc millió forint összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok,
nyilatkozatok,  árajánlatok  beszerzésére,  a  pályázat  benyújtására,  valamint  arra,  hogy  a
pályázat elnyerése esetén a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezőkkel szerződést kössön, és
a munkálatokat elvégeztesse. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: - a pályázat benyújtására: 2022. február 12.

-  kivitelezői  szerződések megkötésére,  munkálatok  elvégeztetésére:  a támogatói
okiratban foglaltak szerint 

4. Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi szándék 
megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, mint ahogy az előterjesztés tartalmazza a mindkét
fél  elfogadta  a  vételárat,  ezért  versenytárgyalás  kitűzése  szükséges.  A  versenytárgyalás
lebonyolításának módját kell megbeszélni. A licitösszeget is meg kell határozni, kérdezi, hogy
ennek mi a menete?

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Ahogy a képviselő-testület meghatározza.

Csombó  Zoltán,  polgármester: licitösszegnek  50.000  Ft-ot  gondolt.  Javasolja,  hogy  a
képviselő-testület bonyolítsa le. 

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: Ha  a  képviselő-testület  bonyolítja  le,  akkor
határozatképes számban kell jelen lenni. Egy főnek a hivatal részéről is jelen kell lenni. A
polgármesternek kell levezetni a versenytárgyalást, ami nem testületi ülés, a képviselők pedig
segítik a munkáját.
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Csombó Zoltán, polgármester: Délutáni időpontot kellene meghatározni, és még a február
hónapban le kell bonyolítani a licitet.

Németh László István, alpolgármester: Mi van akkor, ha mindkét fél azt mondja, hogy pl. a
200.000 Ft-ot megadják, de a 250.000 Ft-ot már nem? Ha egyik sem adja meg a magasabbat,
akkor mit csinálnak?

Csombó Zoltán, polgármester: akkor meghirdetik újra.

Németh  László  István,  polgármester:  Azt  gondolja,  hogy  most  kellene  olyan  praktikát
kitalálni, amivel azt mondják, hogy addig ne menjen el, amig az egyik nem mondja, hogy oké.

Csombó Zoltán,  polgármester: Az érintettek  meg akarják  venni  az ingatlant,  így valaki
biztos,  hogy  vevő  lesz,  szerinte.  Javasolja,  hogy  február  16-án,  15  órakor  legyen  a
versenytárgyalás időpontja, helye pedig az önkormányzati iroda.

Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2022. (I. 27.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési szándékáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Mindszentkálla,  701.  hrsz.-ú
ingatlan értékesítésére vonatkozó versenytárgyalás feltételeit az alábbiakban határozza meg:

A versenytárgyalás időpontja: 2022. február 16., 15,00 óra
- licit összege: 50.000 Ft-onként emelkedik
- A versenytárgyalás lebonyolítója: képviselő-testület, határozatképes számban
- Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részéről 1 fő
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a versenytárgyalás lebonyolítására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: jelen döntésben meghatározottak szerint 

5. Háziorvosi rendelési idővel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy a doktornő kiküldött egy tájékoztató levelet
az önkormányzatoknak, hogy változtatni szeretne a rendelési időn. Mindszentkálla esetében
jelenleg  rendelési  idő  1  óra.  Arra  hivatkozik  a  doktornő,  hogy  prevenciós  időszakban
Köveskálon lenne a rendelőben. Két önkormányzat jelezte már, hogy nem értenek egyet a
módosítással. Ezt meg kell beszélni. Milliókat költöttek a rendelőre, és kevesebbet látják a
doktornőt. Mit ír a jogszabály, mi szerepel a szerződésben?
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Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A doktornő azt írta, hogy minimum 1 óra kell, hogy
legyen a rendelés. A hatályban lévő szerződésnek ez nem felel meg. 

Csombó Zoltán, polgármester: Kéri, hogy beszéljék ezt meg. Véleménye, hogy közösen az
önkormányzatoknak kellene leülni és átbeszélni a kérdést. 

Meilinger Csaba, képviselő: Kérdezi, hogy most hány órát rendel a doktornő?

Csombó Zoltán, polgármester: Valamikor 8-10 óráig volt, most 9,15-től 10,15 óráig van
rendelés,  és  utána  megy  át  az  Idősek  Otthonába.  A  szerződésben  8-11  óráig  szerepel  a
rendelési idő. A szakrendelők helyett a háziorvosok tartanak prevenciós ellátásokat. 
Javasolja,  hogy erről  tárgyalni  szükséges  az  érintett  önkormányzatokkal,  és  tartják  ahhoz
magukat,  hogy a településen  legalább heti  2  óra rendelési  időt  vállaljon  a doktornő,  és  a
rendelési idő után az Idősek Otthonát is lássa el.

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Ez a szerződés jelenleg is hatályban van.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt - a rendkívüli ülést 14:35 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző
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