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15/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén 17:15 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Lengyel György polgármester, 

Kis Bálint, 

Mórocz Lajos, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter jegyző 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Radics Vivien szociális ügyintéző 

                                   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester: köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a 

jelenlevőket, hogy Pusztai Ádám képviselő úr előre jelezte, hogy egészségügyi okok miatt 

nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 

hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Kis Bálint képviselőkre esik, melyet a 

jelenlevő 4 testület tag 4 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  

  

 Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a 

meghívóban megküldöttek szerint.  Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

 

 

 



Nyílt ülés 

Napirend: 

 

1.) A háziorvosi ellátással kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.)Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

1. Napirendi pont: A háziorvosi ellátással kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztésben is szerepel, hogy előrehaladtak a 

tárgyalások Dr. Oroszi Miklós úrral. Aki jelezte, hogy 2018.január 2. napjával szeretne 

egyelőre helyettesítő orvosként munkába állni. 

Az Orosházi Kórház vezetőségével is egyeztetett, így a helyettesítésnek akadályát nem látták. 

Megkértem Jegyző Urat és Radics Vivien szociális ügyintézőt, hogy nézzenek utána, milyen 

lehetőségeink vannak ez ügyben. Azt a választ kaptam, hogy közalkalmazotti jogviszonyra 

ilyen rövid időn belül nincs lehetőség, így megbízási szerződés keretein belül, mint 

vállalkozóval tudunk szerződést kötni. Ezt a megoldást találom járhatónak, így doktor úr is 

láthatja, hogyan tud megbirkózni a feladattal a Kórházi munkája mellett, megismerheti a 

betegeket, lakosságot, ezáltal doktor úr álláspontja is kialakulhat egy-két hónapon belül. 

A mi szemszögünkből is lényegesnek tartom, hogy lássuk, hogyan végzi doktor úr a 

munkáját, hogyan viszonyul a lakossághoz, településünkhöz stb.  

Továbbá 2018.05.01. napjától a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra és onnantól lesz 

lehetőségünk közalkalmazottként foglalkoztatni Dr. Oroszi Miklóst. 

Dr. Nyerges Sándor doktor úrral erről már szóban tárgyaltunk. Nem látja akadályát, sőt 

jelezte, hogy a későbbiekben is szívesen áll rendelkezésünkre, addig, amíg egészségi állapota 

ezt lehetővé teszi.  

Felvetődött a rendelési idő kérdése. Megkértük a doktor urat, hogy a hét minden napjára 

legyen szíves elkészíteni egy rendelési idő tervezetet, a helyi asszisztencia bevonásával. 

A mostanihoz hasonlóan szeretné a rendelést biztosítani, így a NEAK által megszabott 

háziorvosi rendelési idő, azaz a heti 18 óra megvalósulna. Anyagiakkal kapcsolatban 

tájékoztatnám a jelenlevőket, hogy közalkalmazotti jogviszony esetén havibruttó 366.000.- 

forint, ugyanezt az összeget számoltuk ki vállalkozói díjban. Van-e kérdés ezzel 

kapcsolatban? 



Kis Bálint képviselő: Javasolnám, hogy az első negyedév végén tartsunk egy értékelést arra 

vonatkozóan, hogy milyen visszajelzések érkeznek a lakosságtól például a rendelési idővel 

kapcsolatban. 

Mórocz Lajos képviselő: Kérdésem nincs, viszont javasolnám, hogy legalább a hét egy 

napján délutáni időben is biztosítva legyen rendelési idő. Így a lakosság azon része is 

háziorvosi ellátást vehetne igénybe, akik dolgoznak. 

Kis Bálint képviselő: Egyetértek képviselő úrral, viszont úgy vélem, hogy erről a negyedévi 

értékelésnél tárgyaljunk, hiszen akkor már jobban körvonalazódik majd, hogy milyen 

rendelési időt lenne érdemes biztosítani. 

Lengyel György polgármester: Kis Bálint képviselő úrral értek egyet, hiszen addigra már 

doktor úr is látja majd, hogy milyen időpontokban érdemes a háziorvosi ellátást biztosítani. 

Jelen esetben viszont úgy vélem, hogy ha ugyanúgy működik az orvosi ellátás, mint ahogy 

eddig, akkor annak örülnünk kell. 

Továbbá utána érdeklődtem az orosházi kistérségi ügyelet vezetőjénél, dr. Dankó Alpár úrnál, 

hogy tud-e arról, hogy doktor úr településünkre jelentkezett, mint háziorvos? Tudott róla és 

csak pozitív véleménye volt a doktor úrról, úgy véli kimagasló szakmai tudással rendelkezik  

az Orosházi Kórházban, mint kardiológus. Szerződéskötéssel kapcsolatban van-e kérdés? 

Varga Pál képviselő: Kérdésem nincs, viszont úgy látom gyökeres változások fognak 

végbemenni orvoslás terén, amely településünk lakosainak csak előnyére fog válni. 

Ugyanakkor támogatom Kis Bálint képviselő úr felevetését, miszerint az első negyedév után 

tartsunk értékelést. Bizakodó vagyok és javaslom a szerződés megkötését doktor úrral.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

háziorvosi ellátással kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztést, az abban 

foglalt határozati javaslattal együtt, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

232/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy  

1. kezdeményezi a Dr. Nyerges Sándorral 

2017.október 1. napján megkötött helyettesítési 

szerződés közös megegyezés útján történő 

megszüntetését, 2017.12.31. nap hatállyal, 

2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, 

hogy a 2018.01.01. naptól 2018.04.30-ig terjedő 

időszakra kössön megbízási szerződést az 

önkormányzat nevében Dr. Oroszi Miklóssal, a 

Kardoskút I. számú háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátása érdekében. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2017.december 31. 



2. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy a 

mai napon ellátogatott hozzánk egy fogorvosnő, aki érdeklődik a kardoskúti és pusztaföldvári 

körzet iránt. 

Móga Petra munkaviszonya 

Lengyel György polgármester: Móga Petra Tímea a Csanádapácai Közös Önkormányzati 

Hivatallal kötött munkaszerződést határozott időtartamra, amely 2017.12.31. napjával 

megszűnik, viszont Jegyző úr is jelezte, hogy egy pénzügyi ügyintéző munkájára a 

továbbiakban is szükség van, hiszen az ASP –rendszer bevezetése után, most az ASP-

Iratkezelési rendszer is bevezetésre kerül, melyhez elengedhetetlen a plusz fő munkája is. 

Azonban a Csanádapácai Hivatal előreláthatólag 2018. január közepétől tudná ismét 

megpályáztatni a pénzügyi ügyintézői pozíciót, így az addigi időszakot is meg kell oldanunk, 

ezért készült el egy megbízási szerződés tervezet Móga Petrával egy hónapos időtartamra.dr. 

Lipták Péter jegyző:Így van. A Közös Hivatal 2018-as költségvetésének elkészítése 

folyamatban van, vélhetően két ünnep között készen lesz, és amennyiben mindhárom 

Képviselő-testület jóváhagyja, akkor lehet a döntések értelmében kiírni az álláspályázatot, 

ami pedig még 15 napos átfutással bír. Ha a testület úgy dönt, akkor lehetne két éves 

munkaviszonyt létesíteni  a pályázatot elnyert személlyel, és nem kellene megbontani a 

munkaviszonyát. A munkájára szükség van, a munka nem hogy kevesebb, hanem több lesz az 

ASP-rendszer miatt. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e még kérdés esetleg? 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja Móga Petra Tímea megbízásáról szóló 

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

233/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

1. adatrögzítési feladatok ellátása érdekében 

megbízza Móga Petra Tímeát (5945 Kardoskút, 

Tanya 258.) 2018.01.01. napjától 2018.01.31-ig 

terjedő időszakra, egyszeri bruttó 180.500 Ft, azaz 

száznyolcvanezer-ötszáz forint megbízási díj 

ellenében a 2018.évi költségvetés terhére. 

2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2017.december 31. 

Felelős: Lengyel György polgármester 



Szociális célú tűzifa kiegészítéséhez, tűzifa vásárlása 

 

Lengyel György polgármester: A szociális tűzifa kiosztásának vége felé járunk. A hét elején 

egyeztettem a kiosztást végző kollégákkal és kiderült, hogy nagyon sok üreges belsejű fa 

érkezett, ami ugyan köbméterre megfelelt, de súlyra nem, így sajnos úgy néz ki, hogy nem 

lesz elegendő a szociális tűzifára szánt famennyiség. 4 támogatottnak hiányzik még a 

megállapított famennyiség, amit külön meg kell vásárolnunk. Körülbelül 200.000.- forint a 

maximális költség, amelyet célszerű lenne a 2017 évi költségvetés terhére megállapítani, a fa 

beszerzését vállalom még ebben az évben, hogy a szociális célú tűzifa kiosztásra kerüljön az 

ünnepek előtt. 

Így javaslom, hogy a szociális tűzifa kiegészítésére 200.000.-forint összeget állapítsunk meg a 

2017. évi költségvetési tartalék terhére. 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

234/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy bruttó 200.000Ft, azaz: 

kettőszázezer forint összeget biztosít a szociális 

tűzifa kiegészítéseként, tűzifa vásárlására, a 2017. 

évi költségvetési tartalék terhére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel 

megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17 óra 30 perckor bezárom, és a testület zárt 

ülés keretében folytatja a munkát. 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

          polgármester                                                                             jegyző 

 

                                                  

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

               Mórocz Lajos                                                                                            Kis Bálint 

                   képviselő                                                                                                képviselő 

 


