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SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. január 24. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szakácsi Kirendeltségén (3786 Szakácsi, Petőfi út 2.) 
  megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata  
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről  
 
2. Központi orvosi ügyelet működtetéséről 

 

Zárt ülés: 
 
1./ Szociális tüzelőanyag valamint a téli rezsicsökkentés kiterjesztés  kapcsán 

biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatás elbírálása 
 
 

 

 

  S z a k á c s i, 2019. január 24. 
 
 
 
                  
                            Ambrusics Tibor  
                   aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 24-én 

az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Kirendeltségén (3786 
Szakácsi, Petőfi út 2.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Oláh Lajos polgármester  
          Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester   

     Molnár Andrásné képviselő 
     Kristóf Piroska képviselő 
 
Igazoltan távol:   Indre Karolina képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Ambrusics Tibor aljegyző 
 
         
Oláh Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
4 fő jelen van. 
 
Az alábbiak ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1.  Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről  
 

Zárt ülés: 
 
1./ Szociális tüzelőanyag valamint a téli rezsicsökkentés kiterjesztés kapcsán 

biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatás elbírálása 
 
Javasolja a nyílt ülés napirendjére felvenni az „Orvosi ügyelet működtetéséről” szóló 
előterjesztést.  
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai  
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 4 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1./ Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről  
 
2./ Orvosi ügyelet működtetéséről 
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Zárt ülés: 
 
1./ Szociális tüzelőanyag valamint a téli rezsicsökkentés kiterjesztés kapcsán 

biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatás elbírálása 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 

Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás igényléséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A az előterjesztésben szerepel, hogy korábban  a 
köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft volt, ami a jogszabály módosítás kapcsán 
megemelkedik 46.380 Ft-ra. A határozati javaslat 3.pontja tartalmazza, hogy a 
Képviselő-testület támogatási igény nyújt be a „Kiegyenlítő bérrendezési alapból 
nyújtható támogatás”-ra az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 2. melléklet I. 1.a) pontja szerint elismert létszámára vonatkozóan.  
 
Oláh Lajos polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      1/2019.(I.24.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás 
igényléséről 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható 
támogatás igényléséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy 2018. 
július 1. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban a 
köztisztviselői illetményalap összege – a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ 
(1) bekezdése szerinti - 38.650 Ft volt. 
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2. Képviselő-testület vállalja, hogy 2019. évre a köztisztviselői 
illetményalapot a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez 
képest 20%-kal emelt összegben, 46.380 forintban kerüljön 
megállapításra az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra 
vonatkozóan. 

 
3. Képviselő-testület támogatási igény nyújt be a „Kiegyenlítő 

bérrendezési alapból nyújtható támogatás”-ra az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény 2. melléklet I. 1.a) pontja szerint elismert 
létszámára vonatkozóan.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: osztályok,  

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 
 

Központi orvosi ügyelet működtetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Oláh Lajos polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Az előterjesztés arról szól, hogy az ügyelet alá tartozó 
települések hozzájárulnak az orvosi ügyelet működtetésének költségeihez. 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a Szakácsi lakosok több alkalommal 
megkeresték azzal a panasszal, hogy az orvosi ügyelet a lakosokat nem megfelelően 
fogadta. Tudják, hogy tavaly elfogadásra került a központi orvosi ügyelet működési 
szabályzata, amelyben benne van, hogy ha nem indokolt az ügyeleti ellátás 
igénybevétele, akkor térítést kötelesek fizetni, ami felnőttek esetében 4.000,- Ft, 
gyerekek esetében 2.000 Ft. Ezt meg is értették, de ezzel az a problémájuk, hogy 
addig, amíg nem vizsgálják meg a beteget, addig nem lehet eldönteni, hogy indokolt, 
vagy nem indokolt. Szerinte és a lakosok szerint is ránézésből nem lehet 
megállapítani azt, hogy indokolt az ügyeleti ellátás igénybevétele vagy nem. Ezt nem 
tudja, hogy milyen módon lehetne egyeztetni. Olyan lakosok panaszkodtak, akik 
kiskorú gyermeket vittek el, és az egyik kórházba is került, akinek az orvosi ügyeleti 
ellátása indokolt lett volna. Kérdezi, hogy milyen módon tudnák orvosolni az ilyen 
helyzeteket, hogy még nagyobb gond ne legyen ebből. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Szakácsi Képviselő-testülete is elfogadta tavaly a 
központi orvosi ügyelet SZMSZ-ének módosítását, amelyben benne van, hogy fizetni 
kell annak, aki indokolatlanul veszi igénybe, mert elhangzott korábban, hogy többen 
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nem mennek el délelőtt az orvoshoz gyógyszert íratni, hanem inkább az ügyeletben 
íratják fel. Azt gondolja a panasz kapcsán, hogy a vizsgáló orvos elkérte a 2000 Ft-ot, 
és azt követően megvizsgálja, és amennyiben indokoltnak tartja, visszaadja, ha nem 
indokolt, nem adja vissza, mert tulajdonképpen nonszensz dolog, hogy megvizsgálja 
a beteget és nincs nála pénz. Hogy így van-e nem tudja biztosan, de így gondolja. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Vele történt meg, hogy a kétéves unokáját kellett az 
ügyeletre vinni vasárnap, mert a szája ki volt „pattogva”, nem evett, el volt alélva a 
kezükben, féltek, hogy komolyabb baja van, és nem akarták őket beengedni az 
ügyeletre csak nagy nehezen, ahol úgy tett a doktornő, hogy miért nyúltak bele a 
gyerek szájába, majd hétfőn a gyereket visszavitték az ügyeletre. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Kérdezi, hogy hétfőn miért kellett visszamenni az 
ügyeletre, amikor hétfőn már volt gyermekgyógyászat. 
 
Molnár Andrásné képviselő: Azért, mert az orvos azt mondta, hogy ha nem javul, 
akkor vigyék be. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: De nem este kellett volna. 
 
Lakatos Ádám Zoltán alpolgármester: Előtte való héten folyamatosan látta orvos a 
gyermeket, a gyógyszert még ő hozta el neki, és még is rosszabbul volt. 
 
Molnár Andrásné képviselő: A gyermek végül kórházba került. 
 
Oláh Lajos polgármester: A lakosok arra panaszkodnak, hogy nem megfelelően 
látják el őket, és amikor kisgyerekről van szó és netán nincs náluk 2000 Ft, hogy 
megvizsgálják. A szülő persze, hogy aggódik a gyermekéért, és hová forduljon, ha 
rosszabbodik az állapota, ha nem az orvoshoz. Szeretné elérni ezért, hogy a központi 
orvosi ügyelet SzMSz-éből kikerüljön az a rész, ami az indokol és nem indokolt orvosi 
ügyeleti ellátást érinti, és szeretné, ha ezt átbeszélnék. 
Kérdezi, hogy a Képviselő-testület elfogadja-e a beterjesztett előterjesztést, vagy 
nem. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: Megjegyzi, hogy a kettő között nincs összefüggés, a 
jelen előterjesztés az ügyelet működéséhez való hozzájárulásról szól, nem a 2000 Ft-
ról, mert azt korábban tárgyalta a testület, amire majd vissza lehet térni. A képviselő-
testület, ha a határozati javaslatot nem fogadja el, semmilyen ellátás nem lesz. 
 
Oláh Lajos polgármester: Az orvosi ellátást egyetlen egy magyar állampolgártól sem 
vonhatják meg, aki fizeti a TB-t. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A központi orvosi ügyelet működtetése költséggel jár, 
és ha egy település nem járul hozzá, akkor nem veheti igénybe. Azt javasolja, hogy a 
testület ezt most fogadja el, a másik témára majd térjenek vissza február 12-én a 
rendes testületi ülésen. 
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Oláh Lajos polgármester: Aljegyző úr javaslatával egyetért, térjenek vissza az 
központi orvosi ügyelet működésére a következő ülésen. Ezek után az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                     2/2019.(I.24.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Központi orvosi ügyelet működtetéséről 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Központi 
orvosi ügyelet működtetéséről” szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testület megtárgyalta és megismerte a 

polgármester tájékoztatását a központi orvosi ügyelet 
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás állásáról. 

 
2. Képviselő-testület vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti 

feladat ellátásáért állami forrással nem fedezett, tervezett 
működési kiadásokra havonta a Magyar Államkincstár által 
alkalmazott 2018. január 1. napján érvényes lakosságszám 
figyelembe vételével kiszámított hozzájárulást fizet Edelény 
Város Önkormányzata részére a nyílt közbeszerzési 
eljárásban az ACU-CARE Medical Kft. részéről érkezet 
2.700.000 Ft/hó összegre vonatkozóan. 

 
A számítás módja: település lakosságszáma / edelényi 
székhellyel működő központi orvosi ügyelethez tartozó 
települések összes lakosságszáma x nettó 2.700.000 Ft.  
 

3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a központi orvosi 
ügyeleti szolgálat működési engedélyének jogosultja az ACU-
CARE Medical Kft. lesz, aki közvetlenül köt finanszírozási 
szerződést a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 
 
Határidő: 2019.03.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Edelény Város Önkormányzata  
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Oláh Lajos polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
 

K.m.f. 
 

 
        Ambrusics Tibor         Oláh Lajos 
             aljegyző               polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


