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Jelen vannak: Pichler József polgármester,
Imri Zo|tán,
Kökönyei E'dit,
Kocsó Jánosné,
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józseftré,
Vassné Balá.zs Györgyi képviselők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
1. napirendi pont tátrgya|ásánál: Stahl Erzsébet Pénzügyi Bizottság
CziráIq Károlyné iskolaigaz gatő,
Toplakné Feith Rozália óvodavezető.

tagtra,

Az ülés helye: Községháza _ tanácskoző terem.
Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította,
hogy aziléshatározatképes, mert a Testület 10 tagjábóI9 rojelen van.

Eá követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
elfogadott

NAPIREND:

1./ Úrkút Község Önkormányzata2}}3. évi költségvetési

rendelet-tervezete.

2

Előadó: polgármester
2.l Úrkűt Község Önkormány zat Képviselőtestiilete
a képvi selőinek j árandó ságairól _ rendelet-t ew ezet.
Előadó: polgármester
z

.l

Úxu

Község Önkormány zata iparúzésiadőrendelet
módosítása _ tervezet.
Előadó: polgármester

4.lYegyes ügyek.
a.

b

.

l P o|gármester bérénekmegállap ítása.
l,,Y eszprém me gye Kö z okt atásáért' Közalapítv ány

támogatási kérelme.
c ./Óvodav ezetői pály éuat kiírása.
d. / Polgármesterek új típusúéletbiztosítása.
e l Ir ény itott bete ge látási rends zerh ez torténő
csatlakozási lehetőségről.
.

1

NAPIRENDI PoNToK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
A./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehqtásarőI.
Előadó: polgármester
P

i

chl er Jó zs e f

po

1

gárme ster a lej árt határi dej ű

te

stül eti határ

ozatok

végrehajtásáról az alábbi szóbeli előterjesztést tette:
3l2O03. lI.27 .l ÖI<Ik. sz. hatfuozat Az Ajkai Labdarugó Utánpótlást Nevelő
Egyesület részérea tornacsarnok hasznáIatárőI szőIő értesítésmegküldést nyert.
Kér dés, hozzászőIás: Nem hangzott eI.

A Képviselőtesti'ilet egyhangúlag - 9 szavazattal, - ellenszavazat nélkül- a
Jelentést elfogadta

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend: Úrkút Község Önkormányzata2}O3. évi költségvetési
rendelet-tervezete.

Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képvisetők előre megkaptétk.l

Pichler József polgármester: Megkönnyebbülését fejezi ki, hogy sikerült egy
egyensúlyban lévő költségvetést a Testiilet elé terjeszteni.
A költségvetési rendelet-tervezetet értékeltea könywizsgáIő, valamint a
Pénztigyi Bizottság is. A Bizottság - ahogy ahatározatából kiderült - is
ö s s ze s sé géb en j ónak tartj a, a fe s oro1 t kie gé szítés ekke .
A rendelettervezettet egytitt meg lett küldve a képviselőknek a könywizsgáIői
jelentés, valamint aPénnigyi Bizottság anyaga. Kéri a Testület véleményét.
1

1

Kérdés,hozzászőlás:
Edit: A tornacsamok bevételei igen alacsonyak a fenntartási
költségekhez képest. Javasolja a bérleti díjak felemelését,anná| is inkább mert
az e\őterjesztést szerint már 2 éve nem került emelésre.

Kökönyei

Imri Zo\tán: A tornacsarnok bérleti díja a környező településekéhez viszonyítva
még mindig magas. Véleményeszerint jobb ha kevesebb a bevétel, mintha nem
jönnének Szentgálról, Ajkáról. Akkor ettőI abérleti díjtól is elesne az
önkormányzat. Nem ért egyet a bérleti díj emelésével.

Lipp Józsefné: Mindenképp fenn kelltartani

a

jelenlegi bérleti díjat. A

tornac s arnokot a közsé g óvo dás ai, iskolásai hasznáIj ák fo glalkozás aikon.
A csarnokot mindenképp működtetni kell, még ha költséges is.

Lisztes Győző: Az alkalmi árusok bevételeit kevesli.
Pichler József polgármester: Az alkalmi árusítások az áItalános iskolában
bonyolódnak, így a bevétel is ott jelentkezik.

Lipp Józsefné: A Pénnlgy\Bizottságjavaslatátrautal, mely szerint a
betegszabadságra tewezettösszeg kerüljön ki az iskola és az óvoda
költségvetéséből. Ha kikerül, elég \esz az első 1 5 napra atátppénz?
Rostási Mária jegyző: A betegszabadságratewezett összeg így benn fog
maradni a költségvetésben, de ez az összegnem került levonásra aZ alapbérből.
Ezért az alapbért kell csökkenteni a betegszabadságrateweze|t összeggel.
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Cziráky Károlyné iskola igazgató: Ilyen alapon javasolja csökkenteni a védőnői
szo\gáIaton és azigazgatáson tervezett bért is. Elmondja még felő, hogy nem
Iesz így e|ég az iskolánál abér.
Rostási Mária jegyző: Természetesnek tartja a csökkentést minden szakfeladaton
- habár a védőnői szolgálaürál ez 5 e lFt, az igazgatási szakfeladaton pedig 1 0
e/Ft. -

Pichler József polgrírmester: A Bizottság másik javaslata' hogy az óvodában is
30 % legyen anemzetiségi pótlék, mint az iskolábar\ akönyvtárosi pótlék pedig
ne kerüljön megállapításra, valamint az ővodában a telefonkoltség I0 Yo-kal
legyen kevesesebb.
Toplakné Feith Rozália óvodpyezető: A telefonköltség IO oÁ-kalvaiő
csökkentését eltudja fogadní, anemzetiségi pótlék csökkentését egyáltalán nem.
Két óvónő most szetzettnémet nemzetiségi óvónői oklevelet, így ők a 42 Yo -os
pótlékra jogosultak, mert keményen tanultak érte. A másik két óvónő 25 %o-ot
kap. Az óvodában 2000 db könyv van, kell egy ember aki an" kezeli. A
könyvtáros dolga a könywási{rlás, az ővodai könyvtár gyarapítása, a könywásár
megszervezése. Erre a havi 2300.- Ft-os bruttó kiadás nem sok.
Tavaly a könyvtáros pálryárata bejöttek, így a, óvoda 70 eFttámogatáshoz
jutott.
Javasolja a Képviselőtestiiletrrek, hogy az ővodavezetőnek hagyják meg azt a
jogot, hogy ő dönthessen ezekben a kérdésekben.
Vegye f,rgyelembe azt is a Képviselőtestiilet, hogy aziskolátnem lehet
összehasonlítani az ővodátval. ott reggel 6 őréúőI du 4 óráig vannak gyerekek.
Míg az iskolás gyerekre egy pedagógus elég, addig az ővodánál több személyre
van sztikség. Nyílván valóan több a költség is. Javasoljabezámi az ővődát,
akkor kevesebb lesz a kiadas.
Vassné Ba1ázs Györgyi: A nemzetiségi óvodában kötelező anemzetiségi pótlék
megadása. Törvény szerint 25 és 42%közőtt. A fenntartó szabja meg a
mértékét.
Czirráky Károlyné isk. ig.: Csökkenteni nem lehet a pótlékot, mert megkérdezte
az iskolaj ogászt.

Vassné Balázs Györgyi: A ' garantáit illetményt nem lehet csökkenteni, a
pótlékokat lehet. A fenntar tó pénzügy i hely zetétől fiiggően.

Lipp Józsefné: Nem azértvégezte eI anemzetiségi óvónő képző főiskolát, hogy
a bére kevesebb legyen mint előtte volt. Neki már egyszer visszavették az
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idegennyelvi pótlékot ami magasabb volt mint anemzetiségi pótlék. Nem ért
egyet Vassnéval.

Pichler Józsefné: A pedagógusok néha űgy érzik, hogy minden plussz
tevékenységértkülön dijazásjár nekik, de akik nem önkormányzati
intézményben dolgontakazob'nétl nem így mtiködik a dolog. Vannak olyan
tevékenységek,amit plusszpétunélkiil is meg kell csináIni akár munkaidőben,
akár munkaidőn kívül. Nem lehet mindenért plussz pénz követelniMádlné Sas Anikó: Bár nincs hirány a költségvetésben, de az önkormányzatnem
á1l olyan jól mint egyesek gondolják. Sok kicsiből lehet megtakarítás.
Nem szimpatikus neki az, amikor mrír névre szólóan lesz megtárgyalva egy-egy
dolog, pl. a nemzetiségipótlék. Nem személyhez kötötten kell döntenie a
Testtiletnek.

Pichler József polgármester; Az elhangzottakalapján, - aPénzugyi Bizottság
véleményérefigyelemmel _ összefoglalva a betegszabadságra tewezett
összegek, mivel az alapbérbe is szerepelnek ezek, onnan le kell vonni és az
ö ssze get gazdasági tartalékba helyezn i. Ez r észletesen ail. j elenti, ho gy az
általános iskolánál a jrírulékokkalegyutt a csökkenés276 elFt lebből iskolai
nevelésnéIaz alapilletmény 180 efft, járulék 57 elFt, az iskolai napközinél
alapilletmény 30 eFt, járulék 9 efFt.l. Azővodai nevelésnél javasolja a
telefonköltséget csökkenteni 10 Yo-kaI mely összesen áfa-val egytitt 37 elFt, az
alapilletmény 150 efft_ot a könyvüírosi pótlék 3I elFt, míg ezek járuIékai 57
e/Ft, cisszesen 307 elFt. A védönői szolgáIatnáI az alapilletmény 5 e/Tt járulékai
1 elFt, azigazgatásnál az alapilleürrény 10 efft' jrárulékai 3 e/Ft, összesen 13
eftt.
Ez a csökkentés összesen 602 elFt-ot jelent, mely a gazdaságitartalékot növeli.

A Képviselőtestület

a

Pénzügyi Bizottság javaslatát 7 igen és 2 nem szavazattal

elfogadta.

Pichler József polgármester: Aki egyetért az ővodai költségvetésben tewezett 42
o/o-os és 25 Yo-os nemzetiségi pótlék 30 Yo-ra való módosításávaI az szavazzon.

A Képviselőtesttilet 3 igen sr.utazattal,
j

av aslatát

e

6 nem szavazattal

aPénnjgyi Bizottság

lutas ította.

Pichler József polgármester: A Pénztigyi Bizottságkövetkező javaslata azvolt,
hogy az ővodában amennyiben a felzárkőnatás munkaidőben történik' az
kerüljön ki a költségvetésből.
Toplakné Feith Rozália vezető óvónő: Afelzétrkőztatás munkaidőben történik.
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Ha munkaidőn kíVÍ'ilcsinálná, aztílrőra lenne, ami

így sokkal

többet jelentene.

Vassné Balázs Györ&vi: Azt jelenti ez,hogy afelzárkőztatástvégző óvónő
reggel 8 órától du. 16.00 őráigdolgozik.
Toplakné: Az ővőnő heti kötelern őtaszálma3Z, ezt kötelezően az ővődában
tölti, a fennmaradó 8 órát maga osztjabe. Ebben .vana családlátogatás, az
adminisáráciő, stb. A felzárkóztatástvégző óvónőnek órakedvezménye is van,
mivel ő aKózalkalmazotti Tanács Elnöke is, így atiilőramég több.

Pichler József polgrírmester: Megkérdezi,hogy a költségvetésben maradjon-e a
felzárkőnatasi pótl ék.

A Képviselőtesttilet7 igen,2 nem szavazattal aPénzagyi Bizottság javaslatát a
felzárkőzatási pótlék megsziintetésére elutasította.

Vassné Balázs Györgyi: A Pénzügyi Bizottság nem tudta megállapítani,hogy az
iskolában a 3 millió túlórából mennyi a helyettesítés és mennyi a tényleges
túlóra. A rendelkezéséreálló adatok alapjrán ez aZ összeg vagy túl sok, vagy túl
kevés.

Cziráhv Károlyné isk. ig.: A szorzó 4.33, azátlagőradij 7 hónappal számolva
2,7milliő forint, tehát ezazösszeg júliusig kell.
A közokÍatási törvény váltoása miatt - szeptembertől - újra módosítás várhatő.
Éppezérta betegszabadságot nem véletlenül nem vették ki.
VAssné Balázs Györgyi: A közoktaüísi törvény változásai a|apján szeptembertől
várhatőana gyerekek felé azóraszálrt csökkeni fog, u pedagógusok kötelező
őr aszáma pedig növekedni fog.
Cziráky Károlyné: Nem javasoljaatűLőrára, helyettesítésretervezett 3 millió
forint csökkentését.

_

Rieger Tibor alpolgármester érkezett a testiileti ülésre, a létszám 10
fő,

-

Pichler József poleármester: Kéri a képviselőtestiiletet amennyiben egyetértenek
a költségvetési rendelet-tervezetben az iskolai tulőrára, helyettesítésretewezet'
3 millió Forinttal, ugy szavazzanak.

A Képviselőtestiilet 9 igen szavazattal,I tartőzkodással a költségvetésben
lévő 3 millió forint tulőra, helyettesítésidíj megtartása mellett szavazott.
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ichl er József pol gárme ster : Összefo glalőjában elmondj a, hogy a P énnjgyi
B izottság j avaslatai köZiil a Képviselőtesttilet elfogadta az őv odában a
könyvtárosi pótlék megszÍintetését,csökkentette a telefondíjat I0 Yo-kal,
valamint abetegszabadságra tervezet összeggel csökkentette az alapilletményt
és annak j áruIékait. Összegszeriien ez az össz szemólyi juttatások 43 1 e/Ft-os
csökkenését, a munkaadói járulék 191 e/Ft _os csökkenését, az össz dologi
kiadások 37 elFt-al csökkennekn a gazdasági tanalék viszont 602 elFt-alnő.
A Pénzügyi Bizottság többi javaslatrít elvetette a Testület.
P

A Képviselőtestület egyhangulag
alábbi rende

1

ete

t ho zta

-

10 szavazattal,

_

ellenszavazat nélkül az

Úrkut Község Önkormrány zata 2003. évi költségvetése.

lA rendeletsző szerinti szövege

a jegyzőkönyv

mellékletétképezi.l

2.

n a p i re n d :

Úrkút Község Önkormány zat képvis e
rendelet-terveret -.

1

ő

inek j ár andő

ság airó

l

Előadó: jegrzö
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Rostási Mária jegyző: A rendelet-tenrezet az e|mtút évihez hasonlóan került
beterjesztésre, így újra szerepel benne a2000.- Ft_os megvonás a testületi
üléseken való megjelenés hiránya miatt.
Kérdés.hozzászőIás:
Vassné Balázs Györgyi: Maradjon benn úgy, ahogy Van.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag
alábbi rende etet hoú'a:

-

I0 szavazalíal, _ ellenszavazatnéIkúI _ az

1

4/2003. [I.17./

OkKt. sz. rendelet

Úrkút Község Önkormány zati képvi selő inek
tiszteletdíjáról.

8

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l
3. napirend : Úrkút Község Önkormányz ata tparílzésiadórendelet
módosítása - rendelet-tew ezet.
Előadó: polgi{rmester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostrísi Mária jegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja,hogy az
önkormányzat I5l2O02' Öff.ll./ Ökrt. sz. rendeletében - törvénytől
eltérően - a határozatlanidöre szóló mentességeket, kedvezményeket
határozott időre, 2007. december 3l-ig állapitotta ffi€g' ezért e rendelkezést
hatrílyon kívül kell helyearti, amódosított I3lI995. lXII.z}.lÖkKt. sz.
rendelet 3. $. 13,4,5/ bekezdésében foglalt mentességekkel egyidejűleg. A
helyi adókról szőIő módosított 1990. évi C. törvény nem ad lehetőséget arra,
ho gy a határ ozatlan i dej ü mentessé gek hatrírozott idej űekké v álj anak.
A módosított jogszabály alapj,í" adómentesség, adókedvezmény csak azt a
váIlalkozót illetheti ffi€g, akinek a törvényben foglaltak alapján számított
váIlalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a2,5 millió Ft-ot. Az
önkormány zat az adómentességre, adóke dv ezrnényr e v al ó j o go s ults ág
szempontj ábőÍ 2,5 milló Ft_nál alacsonyabb adóalap-összeget is
meghatározhat.
Azonb an fi gye emb e véve ag önkorm ány zat p éttzlgy i heIy zetét, az adő zők
körét, ezt akedvezményt a tenrezetbe nem javasoljuk bevenni.
1

Kérdés hozzászőIás:

Mádlné Sas Anikó: Ismeri a jogszabályt' és tudja, hogy mindenfele egyedi
kedvezmény, mentesség megszÍinik. Figyelembe véve a jelenlegi pénzügyi
helyzetet, ő sem javasol még a 2'5 millió forintlrál alacsony összegű
kedvezményt sem. A helyi rendeletet így fogadja el, ahogy be lett terjesztve.

A Képviselőtesttilet egyhangulag_ I0 szavazatta|,- ellenszavazatnélkil _ az
alábbi rendeletet hozta:

5/2003. /II.17./

ÖkKt. sz. rendelet

Úrkut Község Önkormányz ata I3lI995. lXII.za.l
Öt<rt. sz. _ iparuzési adó- rendeletének módosítása.

/A rendelet sző szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletétképezi.l

9

4. napirend: Vegyes tigyek.
a.

/P

o

1

gárme ster

i 1l

etményének me gáIlapítása.

Mádlné Sas Anikó az ad hoc bizottság elnöke a polgármester illetményének
megállap ításánálj avasolj a a most már érv énye s költségveté sben terv ezett
összeggel, vagyis havi 200.000.- Ft-al megállapítani.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag
al

ábbi határ ozatot hozta;

-

I0 szavazattaI, - ellenszavazatnélkül - az

4l2O03. 1ILI7 .l Ök'Kt. sz. határozat

Úrkút Község Önkormán yzata Pichler József
polgármester illetményét 2003. januér 1. napjától havi
200.000. - Ft-ban állapitja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

!!''

V e szprém me gye Kö zoktat ásáért" Közalapítv ány támogatás i kére lme

.

Előadó: Polgármester

Pichler József polgármester: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a
,,Veszprém Megyei Közoktatásért" Köza|apítvány nevében Burián Tibor a
kuratórium elnöke az a|apíwány működése érdekébenkér támogatást.
Elmondja, hogy az iskola és az óvoda minden évben nyújt be páLyázatot az
alapítványhoz, mely sikeres is.
Kérdés.hozzászőIás:
Mádlné Sas Anikó: Javasolja, hogy a gazdasági tartalék terhére az
önkormányzat állapítson meg 30.000.- Ft-ot, ugyanis eil" az összeget sikerült a
telefonköltségekből lefaragni. Apályazatok elbíráIásánáI Sem rossz szempont,
ha az önkormány zat is ad támo g atást.

A Képviselőtestület egyhangúlag 10 szavazattal, - ellens zavazatnéIkiI, az
alábbi határ ozatot hozta:

l0

5 12003

.

1II.I7

.l

ÖI<Kt. sz. határozat

Úrkut Község Önkormányzati Képviselőtestiil ete a
,,Vesqprémmegyeközol*atásáért"KözaIapíwány
működési támogatásríra 30.000.- Ft_ot biztosít az
önkormrányz at gazdasági tataléka terhére.
A trímogatási összeget 2003. február 28. napjáig az
oTP Veszprém Megyei lgazgatősáean vezetett,
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480a7 -20 l 27 23 1 szátmű számlájul<r a utalj a.

Felelös: jegyző
Hatríridö: utalásra: 2003. február 28.
c./ Óvodav ezetői pály ázatkiírása.

Rostási Mária jegyző: Tájékartattaa Képviselőtestületet, hogy az ővodavezetői
ti sztséget betöltő Toplakné Fcith Rozália közalkalm azottij ogvi szonya
felmentéssel megszűnik 2003' augusztus 15. napj ával. Munkavé gzési
kötelezettsége alól is mentosítvE lesz május 15._től.
Az óvodavezetői á||ásra apát$áz.atstki kell írni, és mivel apályézati eljárás több
hónapot vesz igénybe, javasolja annak minél előbbi l<tirását az Oktatási
Köz1önyben.
Kérdés.hozzászőIás:
Rieger Tibor: Mrír nyugdijas?

Lipp Józsefiré: Visszamenöleg kérte és kapta meg
nyugdíj asként dolg ozik.

a nyugdijat,

jelenleg

Pichler József pole{írmes1er: A következő testiileti ülésen kell foglalkozrri a
pályázati eljárás alattihelyettescsítéssel. Javasolja apáIyázatkiírásának

e1fogadását.
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Úrkut Község Önkormány zati Képviselőtestülete
p ály ánatot hirdet a fenntart ásáh an műkö dő Nap közi
otthonos Óvoda vezetői áIlására.
Az óvodavezetőimegbízás 5 évre szól, és 2003.
augusáus I. napjxől 2008. július 31. napjáigtart.
P áiy ánan fe ltéte lek : magy ar ál amp
1

olg

ár ság, büntetl en

elöélet, felsőfoku német nemzetiségi óvodapedagógusi
szakképzettség, legalább 5 évi óvodapedagógusi
szakmai gyakorlat.
A pály áaatnak tartalm azria ke : a p áIy áző szakmai
önéletrajz ft , M intézményvezetésére vonatkozó
programotn a szakmai helyzetelemezésre épülő
fejlcsaÍésielképzelésekkel, 30 napnál nem régebbi
1
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ffirffi#:Tffirí.T#::nf,:"''végzettséget

A pályr{zat benffi tásának határidej
Közlönyben
beliil.

az ol<tatási
való megjelenéstől számított 30 napon

A

e:

páty ár.at benyr1j tasának he lye : P o gárme steri Hiv atal
Jery' záje 18409 Urkut, Rakóczi u. 45.l
A pő$ázait elbírálásrínak hatráridej e : 2003 . j únius vége'
Illesrrérry : a Közalkal mazoíti törvény s z erint.

Felglös: polgármester,
llaÍáridti: azonnal
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gyző

d./ Polgármesterek új típusu él#ixosítrísa.

Polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták_ jegyzőkönyv
mellékletétis képezi -. AmE*rryiben az nem érthető, Róka József aGarancia
Biztosító Ajkai fiókvezetöje, gzívesen eljön testtileti ülésre.

Kérdés'hozzászőIás:
Kocsó Jánosné: Szerinte az önkormányzatnak nem éri meg eZ a biztosítási
forma' mivel ezze\ csak a binosító jár jő. Szerinte ez az életbiztosítás nem
igazán a polgármesterre van kidolgo^/a. Véleményeszerint jobban jár az
önkormányzdt,ha aZ erre a céIra szárÍ" összeget a bankszámlán havonta leköti.
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Vassné Balázs Györgyi: Egyetért a javaslattal. Amit törvény előír, azt meg kell
önkormányzatnak
adni a meg nem váIasztottpolgtírmesternek. Mindenképp
keIIkigazdálkodnia.
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A Képviselőtestület Pichler József polgármesterre

vonatkozó új típusúé etbiáo s ításának
elutasította.

me gköté
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Felelös: polgrírmester, j egyző
Hatr{ridö: azotrtal

e.llrányított betegellátási rgrdsrprhez ttirténő csatlakozási lehetőségről.
Pichler József polgármester: A Képviselőtesttilet megbízásának eleget téve e
napirendi pont trárgyalásrához meghívta ahániorvost, dr. Dőczy Mariannt. Kéri,
mondja el ő is a véleményét'
is azon azértekezleten vettrészt amelyen a
polgármesterek, de a szakmai nyelvet talrán jobban ismeri. Lényege,hogy az
iranyított betegellátás egy zár! hgssaÍItávűprogram. A lényeg, hogy nem a
betegek rovásáramegy, hanem arck érdekébe.Egy meghatározott úton történik
a kivizsgálás, a betegek ebbm a rendszerben nem szenvedhetnek kárt.
A modell a\apvető célkitiizese ae egészségügyben dolgozók szakmai
dé s ének fokoaísrival, az ellátás szervezé s éve 1 j av ít ari a
e gyüttműkö
rendelkezésre á11ó szíÍkös források felhasználásanak hatékonyságát. A
mo del lb en ré sztv evők érdekettsóge a betegek párhluarno s keze é s e in ek
kisztirésével, a költséghatékmryabb gyógyszerek rendelé séve l elérhető
megtakarításban van.
Elmondja, amennyiben a madellben részt vesznek, ttgy u aháuiorvos részére
nagyon nagy adminisztrációval j ár.
Nehezen dönt ő is, mert nem trdja hogy ez jő lesz-e. Vannak szakemberek, akik
abszolút mellette vannak, másik viszont ellene.
1

Kökönyei
hiányt.

Edit: Biztosíték kell neki, hogy a beteg nem szenved semmiben
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Mádlné Sas Anikó: Ha ez arendszer olyan jó' akkor miért nem a TB veszi át az
irrányíüíst. Sok felesleges pénzkidobás van az egészségügyben. Rengeteg a
felesleges vizsgáIat.
Dr. Dóc4v Mariann háziorvqsl Aza|apellátás szintjén kellene megoldani a beteg
problémáit. Maximálisan nincs meggyőződve a:ról, hogy ez jő az
önkormrány zatnak, illetve a btegnek.

Mádlné Sas Anikó: Amennyiben most nem írja aIá a szríndéknyilatkozatot az
önkormányzat akkor kizarjamagát ebből a körből.
Pichler József polgrírmeste.r; VéIcménye szerint aki először bejut ebbe a körbe,
anyagilagaz jár jőI.

Kökönvei

Edit: Számlfuamfu míndig nem egyértelmű a dolog és vérakoző

álláspontra kellene helyezkdrle az önkorm ányzatnak.
nyilatkozatot nem kellene aláírni'

A hozzájáruló

A Képvi s e őte sttil et e gyhangrim - l 0 szav azattal, _ellenszav azat néIkil Kökönyei Edit j avaslatát elfrgsdta"
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Több tárgy nem volt, a polg&arffier az ülést 20 órakor berekesztette.
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