
Rábasebes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
R á b a s e b e s  
 
Rs/27-4/2019. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Rábasebes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án 
(csütörtök) 14,oo órakor a Közös Önkormányzati Hivatal Rábasebesi Kirendeltségén 
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Mizser Edit polgármester 

Szórádi Sándor alpolgármester 
Pető Gábor képviselő a csatolt jelenléti ív szerint 
Pető Attila jegyző 

 
Mizser Edit polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 3 fős képviselő-testületből mindenki jelen van. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat lehetőséget 
biztosít sürgős ügyekben a képviselők szóban történő meghívására.  
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívását az egészségügyi alapellátás 
megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala indokolta. Javasolta továbbá 
napirendre tűzni hozzájárulás adását Beled Város Képviselő-testületének a Beled 
székhelyű társulás által nyújtott szociális ellátások térítési díjainak rendeletben történő 
meghatározására, valamint a házi segítségnyújtás gondozási óradíjának részbeni 
átvállalását. Tárgyalásra az alábbi napirendet javasolta: 
 
1./ Az egészségügyi alapellátás megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala. 

Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

2./ Hozzájárulás rendeletalkotáshoz. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

3./ Házi segítségnyújtás gondozási óradíjának részbeni átvállalása. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

7/2019. (III. 28.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Az egészségügyi alapellátás megszervezésével kapcsolatos 
döntés meghozatala. 
2./ Hozzájárulás rendeletalkotáshoz. 
3./ Házi segítségnyújtás gondozási óradíjának részbeni átvállalása. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: azonnal 
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N a p i r e n d: 
 
1./ Az egészségügyi alapellátás megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala. 

Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

2./ Hozzájárulás rendeletalkotáshoz. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 

 
3./ Házi segítségnyújtás gondozási óradíjának részbeni átvállalása. 

Előadó: Mizser Edit polgármester 
 
N a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Napirend 

Az egészségügyi alapellátás megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala. 
Előadó: Pető Attila jegyző 
 

Mizser Edit polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi 
feladatokat 1992-től ellátó dr. Tittel Andor 2019. március 4-én elhunyt. A háziorvos 
családja először úgy nyilatkozott, hogy tovább kívánják működtetni a háziorvosi praxist, 
azonban később ezen nyilatkozatukat megváltoztatták. A vonatkozó jogszabály 
értelmében az önkormányzatok kötelezető feladata az egészségügyi alapellátásról történő 
gondoskodás. A háziorvosi körzet három települése a helyettesítésre tárgyalásokat 
folytatott mindkét szanyi doktornővel. A tárgyalások eredményeként dr. Legler Alíz 
Katalinnal sikerült megállapodniuk. Ahhoz, hogy a körzet a NEAK finanszírozást 
megkaphassa április 1-től a gesztor Vág Község Önkormányzatának működési engedélyt 
kell kérnie az egészségügyi államigazgatási szervtől. Emellett biztosítani kell szakápolót a 
körzetben aki a jelenlegi ápoló lenne közalkalmazotti kinevezéssel. Részletes tájékoztatást 
adott az eljárásról. Elmondta, hogy a praxisjog egy év után száll vissza az 
önkormányzatra. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Tittel Andor háziorvos halála miatt megüresedett Vág, Páli, 
Rábasebes településeket magában foglaló háziorvosi körzetben a 
háziorvosi ellátásról 2019. április 1-től Vág és Páli községekkel 
együttműködve gondoskodik. 
Ennek érdekében 
1./ Hozzájárul, hogy Vág Község Önkormányzata a háziorvosi 
körzet központjaként a háziorvosi ellátásra megkérje a működési 
engedélyt az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől. 
2./ Tudomásul veszi, hogy a működési engedély birtokában a 
szolgáltatás finanszírozása érdekében Vág Község Önkormányzata 
szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 
3./ A betöltetlen háziorvosi körzetben történő helyettesítésre 
megállapodást köt dr. Legler Alíz Katalin háziorvossal. 
4./ Tudomásul veszi, hogy Vág Község Önkormányzata a 
háziorvosi körzetben az egészségügyi szakdolgozó (ápoló) 
biztosítása érdekében a feladatot korábban ellátó ápolót 
közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi 
ellátás biztosítása érdekében - a képviselő-testület döntésének 
megfelelően - a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

8/2019. (III. 28.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Tittel Andor háziorvos halála miatt megüresedett Vág, Páli, 
Rábasebes településeket magában foglaló háziorvosi körzetben a 
háziorvosi ellátásról 2019. április 1-től Vág és Páli községekkel 
együttműködve gondoskodik. 
Ennek érdekében 
1./ Hozzájárul, hogy Vág Község Önkormányzata a háziorvosi 
körzet központjaként a háziorvosi ellátásra megkérje a működési 
engedélyt az illetékes egészségügyi államigazgatási szervtől. 
2./ Tudomásul veszi, hogy a működési engedély birtokában a 
szolgáltatás finanszírozása érdekében Vág Község Önkormányzata 
szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 
3./ A betöltetlen háziorvosi körzetben történő helyettesítésre 
megállapodást köt dr. Legler Alíz Katalin háziorvossal. 
4./ Tudomásul veszi, hogy Vág Község Önkormányzata a 
háziorvosi körzetben az egészségügyi szakdolgozó (ápoló) 
biztosítása érdekében a feladatot korábban ellátó ápolót 
közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi 
ellátás biztosítása érdekében - a képviselő-testület döntésének 
megfelelően - a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
2./ Napirend 

Hozzájárulás rendeletalkotáshoz. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy jogszabályi 
felhatalmazás alapján a társulásban ellátott feladat esetén a társulási megállapodásban 
kijelölt, ennek hiányában a gesztor önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
szabályozza a társulás által biztosított szolgáltatások szabályrendszerét. Ennek feltétele az, 
hogy a társulásban érintett önkormányzat hozzájárulását adja a rendeletalkotáshoz. Beled 
város képviselő-testülete a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított 
étkezési és szociális ellátás 2019. április 1-től hatályos térítési díjairól rendeletet kíván 
alkotni a társulás egészére vonatkozóan amelyhez a képviselő-testület hozzájárulását kéri. 
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Ismertette a tervezett térítési díjakat, majd Mizser Edit polgármester szavazásra tette fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 

Rábasebes Község Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Beledi 
Szociális és Gyermekjóléti Társulás székhelytelepülése az étkezési 
és szociális ellátás térítési díjairól az előterjesztés szerint 
önkormányzati rendeletet alkosson. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Város 
Önkormányzatának polgármesterét értesítse. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: 2019. március 31. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

9/2019. (III. 28.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Beledi 
Szociális és Gyermekjóléti Társulás székhelytelepülése az étkezési 
és szociális ellátás térítési díjairól az előterjesztés szerint 
önkormányzati rendeletet alkosson. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Város 
Önkormányzatának polgármesterét értesítse. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: 2019. március 31. 

 
3./ Napirend 

Házi segítségnyújtás gondozási óradíjának részbeni átvállalása. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 

 
Mizser Edit polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az elmúlt év 
márciusában meghozott döntéssel 2019. március 31-ig vállalták át a házi 
segítségnyújtásban részesülő személyek óradíjának felét, 200,-Ft-ot. Javasolta az óradíj 
felének átvállalást újabb egy évre meghosszabbítani 2020. március 31-ig. Elmondta, hogy 
a házi segítségnyújtásban jelenleg öt fő ellátott részesül. A gondozási óradíj április 1-től 
420,-Ft-ra emelkedik a korábbi 400,-Ft-ról. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy 
ennek fedezetére terveztek a költségvetés készítése során. Szavazásra tette fel a következő 
határozati javaslatot: 
 

Rábasebes Község Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás 
keretében személyes gondozásban részesülők térítési óradíjából 
210,-Ft-ot átvállal 2019. április 1-től 2020. március 31-ig. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítési 
díj átvállalásával kapcsolatban a megállapodást a szolgáltatást 
nyújtó Beledi Egyesített Szociális Központtal a megkösse. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

10/2019. (III. 28.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás 
keretében személyes gondozásban részesülők térítési óradíjából 
210,-Ft-ot átvállal 2019. április 1-től 2020. március 31-ig. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítési díj 
átvállalásával kapcsolatban a megállapodást a szolgáltatást nyújtó 
Beledi Egyesített Szociális Központtal a megkösse. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mizser Edit polgármester a napirendek megtárgyalása után megköszönte a képviselőknek 
a rendkívüli ülésen való részvételt, majd a rendkívüli ülést 14 óra 45 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Mizser Edit Pető Attila 
 polgármester jegyző 


