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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: a Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február   
14-én megtartott rendkívüli ülésén. 

 
Helyszín: Pusztavacs Község Polgármesteri Hivatalának nagyterme, házasságkötő 
terem (Pusztavacs, Béke tér 10.) 
 
Jelen vannak: 
 
Képviselőtestületi tagok: 
 Jóri László polgármester  
 Gubicza Gábor 
 
 Gubicza Sándorné            
 Hársfai Istvánné 
           Regdony Norbert 
  
Meghívottak: 
           Dr Szabó Tibor jegyző 
            Kulcsár Tamásné  pü.ea. 
 
Jóri László: Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a rendkívüli ülésen. A napirendi 
pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek módosító javaslata, vagy hozzászólása, ha 
nem akkor szavazzunk! 
 

„Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

5/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen megtárgyalandó 

napirendet a következők szerint határozza meg: 

1./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta eltelt időben történt eseményekről 

Előterjesztő: polgármester  

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

3./ Egyebek  

 
Jóri László polgármester:  Az elmúlt ülés óta nem sok idő telt el, annyi történt, hogy a 
Tigáz elfogadta és engedélyezte a részletfizetést. Két hónapban kell kiegyenlítenünk 
a számlát. Megállapodtunk a Csetti víz ügyében, havi 30.000 Ft díj ellenében 
zökkenő mentes lesz a vízellátás. A házi orvosi rendelőben tapasztaltakkal 
kapcsolatosan majd később tárgyalunk.  
 
Következő napirendi pontunk a hivatal 2013. évi költségvetése. A bizottsági ülésen 
már megtárgyaltuk, a bizottság javasolja az elfogadását.  
Van-e hozzászólás, ha nincs kérem szavazzunk. 
 
Jóri László: Megköszönöm Kulcsárné Ági lelkiismeretes munkáját. 
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan: 5 igen szavazattal 

megalkotta  

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletet 
 
Jóri László: Más; már említettem nektek, hogy doktor úr, a háziorvosunk többszöri 
jelzésem ellenére sem veszi le a fűtést, legutóbb a pályázatírók jelenlétében 
tapasztaltam, hogy hétvégén, rendelési időn kívül nagyon meleg volt a rendelőben és 
amikor ezt szóvá tettem, akkor az ÁNTSZ-szel fenyegetőzött, hogy nem biztosítjuk a 
megfelelő feltételeket. A fűtésre tavaly már félévkor elköltötte az egész éves tervezett 
összeget, úgy, hogy a 2011. évi teljesítésre rátettünk nem keveset és még így sem 
volt elég. Jelenleg is nagyon magas a rendelő gázszámlája indokolatlanul, ráadásul 
nagyon magas készenléti díjat fizetünk, amelyet szintén felül kellene vizsgálnunk. 
Ebben a kérdésben nem dönthetünk az érintett meghallgatása nélkül. 
Következő testületi ülésre meg kell hívni a doktor urat is. Meg kell beszélni vele az 
ügyeleti díjat. 
 
Dr Szabó Tibor: Polgármester úr kérésére megnéztem a vonatkozó törvényben, az 
egészségügyi dolgozók esetében alkalmazandó minimális készenléti és ügyeleti 
díjakat, amelyek jelen esetben nem kötelezőek, mivel a vállalkozó háziorvosal 
szabadon állapodhat meg az önkormányzat, de támpontnak vehető illetve egyfeajta 
kiindulási alap lehet; tehát a kórházakban az ügyeleti díj az alapbér 1 órára eső 70-
80-90%-a, annak függvényében, hogy munkanapon, hétvégén vagy munkaszüneti 
napon van az ügyelet; ez alapján például egy 160.000.- Ft alapbérű egészségügyi 
dolgozó esetében 700-800-900 Ft/óra az ügyeleti díj. Nálunk a készenléter 3500.- 
Ft/óra díjat fizet az önkormányzat 
 
Jóri László: Visszaélt a helyzettel, amikor a Klári esete volt, a fűtésre betervezett 
éves összeget felhasználta félévkor. Könnyű úgy vállalkozni, hogy adott az épület, 
kifizetik a rezsit. Ennyire támogatott orvos a környéken nincs.  
 
Dr Szabó Tibor: Pusztavacs esetében azért az is tény, hogy kevés a lakos, ezáltal a 
kártyapénz, amelyet még az is csökkent, hogy gyermekorvosi szolgáltatás is van a 
településen, így a doktor úr jóval kevesebb kártyapénzből kell gazdálkodjon, mint egy 
hasonló település háziorvosa, ahol nincs gyermekorvos. 
 
Gubicza Gábor: Nagy előnye, hogy nincs rezsije, mellette más orvoshoz viszik a 
kártyákat ez az Ő felelőssége is.  
 
  
Jóri László: Szerintem ebben a kérdésben most ne hozzunk határozatot, a következő 
ülésre meghívjuk doktor urat és egyeztetünk. Ezzel kapcsolatban lenne egy 
javaslatom, mivel a jelenlegi rendkívüli ülés a költségvetés miatt és a rendes 
munkaterv szerinti ülésünk a jövő hétre esne, javaslom, hogy egy héttel később 
tartsuk a havi rendes ülésünket: február 28-án. Ha nincs más javaslat szavazzunk: 

 

 

„Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

6/2013. (II.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaterv szerinti februári rendes 
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ülését egy héttel az eredetileg tervezett időpontot követően: február 28-án csütörtökön tartja. 

 

Felelős: polgármester 

Hi.: a határozat szerint 

 
  Jóri László: Mivel a mai ülésre mást nem terveztünk megköszönöm a figyelmeteket. 
Az ülést bezárom.                 
 
 

 

                                                                Kmf.  

 

 

 

Jóri László                                                                                     dr Szabó Tibor 

polgármester                                                                                      jegyző 


