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11-02/2013 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Sand Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének és Pat Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 28-
án 17.30 órakor megtartott együttes üléséről.  
Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Bejelentéssel  távol maradt: Gergely Norbert képviselő  
 
Meghívottként jelen van: Polainé Dr. Lenkovics Anna háziorvos, Pintérné Hegedüs Szilvia 
jegyző      
 
Gerő Sándor Miháld község polgármestere: Köszönti a megjelenteket. Felkéri a jegyzőt 
ismertesse az ülés célját. 
 
Pintérné Hegedüs Szilvia jegyző: Elmondja, hogy a szerződés megújításáról elsősorban 
jogszabály-változás miatt kell tárgyalni. A korábbi kolléganő és a polgármester úr felvették ez 
ügyben a kapcsolatot egy ügyvédnővel, aki elkészítette a szerződés tervezetét, amelyben 
kiegészítésre, kijavításra kerültek a helyi sajátosságok. A tervezet elektronikus úton 
megküldésre került, azt mindenki áttekinthette. 
 
Gerő Sándor : Megkérdezi, hogy doktornő egy adott településen meghatározott rendelési 
időben ellátja-e a körzethez tartozó más településről érkező betegeket? 
 
Polainé Dr. Lenkovics Anna: Megköszöni a meghívást, a lehetőséget a személyes 
egyeztetésre. S válaszában elmondja, hogy természetesen igen, bármely településen fogadja 
bármely körzethez tartozó beteget. 
További tisztázandó kérdésnek tartja, a szerződéstervzet 9.2. pontját. Mivel jelenlévők előtt 
ismert a miháldi rendelő állapota. Azon épület karbantartására, felújítására évtizedek óta 
nem volt ráfordítás. Az épület teljes felújítsra szorulna, a nyílászárók, a falak szigetelése, a víz, 
a villany vezeték hálózat nem felel meg a mai műszaki követelményeknek, ebben az 
állapotban nem célszerű a szerződésben állagmegóvási kötelezettséget rögzíteni.  
  
 
Papp Jenő képviselő Miháld: Megjegyzést tesz, arra vonatkozóan, hogy volt olyan választási 
ciklus, amelyben a doktornő települési képviselő volt Miháldon, akkor lehetősége lett volna, a 
rendelő felújítását kezdeményeznie. 
 
Polainé Dr. Lenkovics Anna: Az önkormányzat akkor sem volt pénzbőségben, ahogy most 
sem. Elmondja, hogy 18 éve, amikor elvállalta ezt a praxist, 1647 betegkártya után kapta a 
finanszírozást, míg jelenleg 1412 betegkártya tartozik a körzethez. Tény, hogy a körzet lakosai 
folyamatosan – mint általában a környező kistelepülések – elöregszenek,  évről évre csökken a 
lakosságszám is, s ezzel együtt a betegek száma, valamint a MEP finanszírozás is. Ilyen 
körülmények között nem tud semmilyen többletköltséget felvállalni. 
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Háttérinformációként elmondja, hogy szakmai körökben már felmerült annak a lehetősége, 
hogy hasonlóank az oktatási, egészségügyi intézményekhez a háziorvosi szolgálatok 
fenntartását is átvállalja az állam, kb. az év második felétől lehet erre számítani. Úgy tudja, 
hogy májustól megkezdik a szakrendelők átvételét. 
Azt szeretné kérni a megbízó testületektől, hogy a szerződésben maradjon úgy, ahogy eddig 
volt, hogy a rendelők fenntartásáról az önkormányzatok gondoskodnak. 
 
 Papp Jenő képviselő: Ismerteti néhány közüzemi számla összegét, amely főként a fűtés 
számla vonatkozásában kiugró (éves szinten megközelíti az 1 millió forintot); ezek már olyan 
jelentős terheket jelentenek, melyeket nem bír el az önkormányzat. Főleg annak ismeretében, 
hogy a központi támogatás jelentősen csökken az ún. feladat-finanszírozási rendszer 
bevezetésével. 
 
Hábli Nándor Sand község polgármestere: Hozzászólásában elmondja, hogy Sand 
községben az orvosi rendelő egy többfunkciós épület együttes egy helyisége, nem okozott 
problémát a heti két alkalommal tartott rendelésre a rezsi biztosítása, az eddigiekhez 
hasonlóan a jövőben is tudják ezt vállalni, s a doktornő részére térítésmentesen biztosítják a 
rendelő használatát. 
 
Pintér Lajos Pat község polgármestere: Csatlakozik a sandi polgármesterhez, Pat község 
részére sem okozott ez eddig sem problémát, a jövőben is térítésmentesen biztosítják a 
rendelő használatát, a megbízási szerződés-tervezetettel egyetértenek. 
 
Polainé Dr. Lenkovics Anna háziorvos: Felvetést tesz arra vonatkozóan, hogy a miháldi 
rendelő közvetlen szomszédságában található a Védőnői Tanácsadó, valamint a Gyógyszertár. 
Szerinte a tanácsadó helyisége háziorvosi rendelőnek is alkalmas lenne. Az az épület újabb 
építésű, nem szorul generál felújításra, álláspontja szerint a fűtési költségei is csökkennének, 
meg kell kérdezni az engedélyező ÁNTSZ véleményét, álláspontját. 
 
Vig Zsolt alpolgármester Miháld: Amennyiben  a testület támogatja a doktornő felvetését, 
akkor az ÁNTSZ-szel való egyeztetést időben meg kell kezdeni, mert elhúzódhat az eljárás. 
 
Papp Jenő képviselő: még egy kérést intéz a doktornő felé, mellyel a választópolgárok őt is 
többször megkeresték: kéri, hogy a doktornő a renelési időt pontosan tartsa be. 
 
Polainé Dr. Lenkovics Anna: Megígéri, hogy igyekezni fog jobban betartani a rendelési 
időket. A képviselő úr által említett hétfői nap azért késett, mert előző nap nem tudott 
hazajönni egy budapesti programjáról, s egyébként is ha hétvégén ügyel, az ügyelet reggel 8-
ig tart, képtelen 8-tól a saját körzetében megkezdeni a rendelést.  
 
Gerő Sándor polgármester: Annak ellenére, ha sikerül is a háziorvosi rendelőt a védőnői 
tanácsadóba átköltöztetni, s ezzel jelentős költségmegtakarítást elérni, még így sem látja 
biztosítottnak az egész évi működtetést. Úgy gondolja, hogy a következő fűtési szezon előtt 
erre mindenképp más megoldást kell találni, mert az önkormányzatnak erre nem lesz anyagi 
fedezete. Javaslata, hogy a miháldi rendelő vonatkozásában a szerződés 2013. augusztus 31-ig 
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kerüljön megkötésre, s addig kerüljön felülvizsgálatra. 
 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2013.(I.28.) kt. határozat 
 
Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a megbízási 
szerződés-tervezetet a  körzethez tartozó települési önkormányzatok és a Lenkovics 
és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság (székhely: 8825 Ady u. 1. hsz.) képviseletében 
Polainé Dr. Lenkovics Anna között, az alábbi korlátozással elfogadja. 
A képviselő-testület a  szerződés 9.5. pontjában kéri rögzíteni: 

 „Miháld Község Önkormányzata a tulajdonában álló rendelő közüzemi 
 költségeit 2013. augusztus 31-ig vállalja.” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a javított, kiegészített szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

 
Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2013.(I.28.) kt. határozat 
 
Sand Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésnek 
megfelelő tartalommal elfogadta a megbízási szerződés-tervezetet a  körzethez 
tartozó települési önkormányzatok és a Lenkovics és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság 
(székhely: 8825 Ady u. 1. hsz.) képviseletében Polainé Dr. Lenkovics Anna  között. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hábli Nándor polgármester 

 
Pat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

 
8/2013.(I.28.) kt. határozat 
 
Pat Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésnek 
megfelelő tartalommal elfogadta a megbízási szerződés-tervezetet a  körzethez 
tartozó települési önkormányzatok és a Lenkovics és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság 
(székhely: 8825 Ady u. 1. hsz.) képviseletében Polainé Dr. Lenkovics Anna  között. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Lajos polgármester 
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Mivel az együttes ülésnek egyéb napirendi pontja nem volt Gerő Sándor Miháld Község 
polgármestere az ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 
 
Gerő Sándor    Pintér Lajos    Hábli Nándor  
polgármester    polgármester   polgármester   
  
 
 
 
 
 
Pintérné Hegedüs Szilvia 
jegyző 


