
Tisztelt Képviselők! 

 

Mint ismeretes, Dr. Szathmáry Zoltán háziorvosunk halála óta a négy érintett önkormányzat 

átmenetileg együtt tartja fenn a háziorvosi szolgálatot az állam által biztosított egészségpénztári 

finanszírozásból, ami erre bőségesen elegendőnek bizonyul.  

Mivel a szolgálat székhelye Püski településen van, itt sokkal több feladat és költség jelentkezik, és bár 

a többi településen is van rendelés, mégis minden településről rendszeresen átjárnak betegek 

Püskire is.  

A székhely településen ezért számottevően nagyobb betegforgalom zajlik, amellett, hogy mindenféle 

adminisztrációs, szervezési és pénzügyi feladatot is itt látunk el. Ezzel szemben a finanszírozásból 

megmaradó összeg elvi elosztása lakosságszám arányosan történne, ami úgy véljük nem lenne 

igazságos.  

Szeretnénk, ha a maradvány 20%-át Püski, mint az ellátás székhelye és a központi rendelő 

működtetője saját költségeire levonhatná. Csak az ezt követően fennmaradó 80 % lenne 

lakosságszám alapján lebontva a négy település között.  

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kezdeményezi a megállapodás ilyen 

tartalmú módosítását.  

A megállapodás elszámolásra vonatkozó 9. pontjának módosítása egyben lehetőség is arra, hogy a 

januári együttes ülésen elhangzott és határozatban foglalt módosítások is bekerüljenek a 

megállapodás szövegébe (ld. havi tájékoztatás, illetve az éves elszámolás határideje).   

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testületek e kérésünket méltányolni és a javaslatot támogatni 

szíveskedjenek.  

Püski, 2018. május 08. 

Makai Jenő 
polgármester 

 



Határozati javaslat:  

 

…. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Püski, Lipót, Kisbodak és 

Dunaremete Községek Önkormányzatai között a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás biztosítása 

céljából létrejött polgári jogi megállapodás 9. pontja módosuljon az alábbi rendelkezésre:  

9. A bevételek és kiadások alakulásáról a tárgyhót követő 5. napig Püski Község 

Önkormányzata havonta köteles tájékoztatni a többi települést. A tárgyévre vonatkozó 

elszámolást Püski Község Önkormányzatának november 30. napi zárással, legkésőbb a 

tárgyév december 5. napjáig kell elkészíteni és a települések részére megküldeni.  A tárgyév 

december 31. napjáig lehetőséget kell biztosítani a települések részére, hogy számukra 

átadott pénzeszközök felhasználják és a célhoz kötött felhasználást igazolják. Amennyiben a 

tárgyévi elszámolás alapján a bevételek nem elegendőek a kiadások fedezetének 

biztosítására, úgy a keletkezett hiányt – eltérő, írásbeli megállapodásuk hiányában - Püski, 

Lipót, Kisbodak és Dunaremete települések lakosságszám arányosan kötelesek viselni. Ha a 

tárgyévi elszámolás alapján a bevételek meghaladják a kiadásokat a maradványból Püski 

Község Önkormányzata, mint a szolgálat székhelye a maradvány 20 %-ának megfelelő 

összeget jogosult visszatartani és a székhelyhez (központi rendelőhöz) kötődő kiadásokra 

felhasználni. A fennmaradó 80%-ot Püski Község Önkormányzata a négy település között a 

tárgyév első napján érvényes lakosságszám alapján szétosztja, azzal a megkötéssel, hogy 

valamennyi Önkormányzat az általa kapott összeg célhoz kötött felhasználását a 

finanszírozási megállapodás szabályainak megfelelően igazolni köteles úgy, hogy Püski 

Község Önkormányzata a finanszírozó felé arról szabályszerűen és határidőn belül 

elszámolhasson. Ha ezen szabályok megszegéséből eredően Püski Község Önkormányzatának 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik az ebből adódó kötelezettségekért az az önkormányzat 

köteles helytállni,  melynek tevékenysége, vagy mulasztása révén a visszafizetési 

kötelezettség előállt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának  

Felelős: … polgármester 

Határidő: 2018. május 31. 


