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Jegyzőkönyv 
 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009. december 10-én 16.15 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Csombók Pál alpolgármester 
 Ádám László, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Filotás József, Kátai György, 

Kovács Dénes, Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 képviselőből 12 fő megjelent. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Filotás József és Kátai György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
337/2009. (XII. 10.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Filotás József és Kátai György 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette a napirend-tervezetet és javasolta elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
338/2009. (XII. 10.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Járóbeteg szakellátás biztosítása a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központban 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 
Járóbeteg szakellátás biztosítása a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központban 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy sajnálatos módon 2009. október 1-jétől a pusztaszabolcsi, besnyői és 
beloianniszi lakosok számára a kulcsi egészségügyi központban a járóbeteg szakellátás nem biztosított 
TB által finanszírozottan, kizárólag magánrendelésen vehetnek részt a három település lakói. Tegnap 
kapott egy telefonhívást azzal kapcsolatban, hogy 2009. december 14-én lesz az utolsó parlamenti nap. 
A képviselő úr ezen a problémán szeretne segíteni, illetve az ügyeleti ellátás is veszélybe került, ami 7 
települést érint. A központ tulajdonosa hivatalosan még nem jelentette be, de gondolkozik azon, hogy 
bezárja az egészségügyi központot, mert nem rentábilis a működtetése. Előző nap privát ügyben járt a 
klinikán, és látta a kihelyezett aláírásgyűjtő íveket azzal kapcsolatban, hogy Kiss Csaba, mint 
tulajdonos, ha nem változik a finanszírozás, akkor bezárja vagy eladja az egészségügyi centrumot. 
Korábban volt már egy hasonló jellegű egészségügyi intézmény, – a domb tetején – amit eladott a 
tulajdonos, és a jelenlegit 5 évvel ezelőtt építette. Utólag azt kell mondania, hogy az 5-6 évvel ezelőtti 
testületi döntés ebből az aspektusból nézve nem volt jó, mert ha akkor a testület úgy dönt, hogy részt 
vesz az egészségügyi centrumot működtető társulásban, akkor a járóbeteg ellátással kapcsolatos 
probléma most nem lenne. A bezárás kérdése lenne-e ezenkívül, ezt nem tudja megmondani. Az 
akkori testület a döntését az alapján hozta meg, hogy az akkori egészségügyi intézmény a domb tetején 
volt, és kocsi nélkül, és az állomásról beteg embernek nagyon nehezen lehetett megközelíteni az 
épületet. Elmondta, ha Besnyő, Beloiannisz és Pusztaszabolcs önkormányzata hoz arról határozatot, 
hogy igénybe szeretné venni a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ szolgáltatásait OEP-
finanszírozással, abban az esetben lehet esély a probléma megoldására. Az ügyben a miniszter és az 
országos tisztifőorvos dönt, hogy milyen módon és kinek a rovására hozzák meg a döntésüket, azt nem 
tudja. Valószínűnek tartja, hogy valakinek a rovására hozzák meg döntésüket, mert óraszámot kell 
növelni ahhoz, hogy a három település lakosai részt vehessenek a finanszírozott rendeléseken. Ha nem 
növelik meg az óraszámot, akkor az OEP nem fogja finanszírozni a járóbeteg ellátást, és akkor a 
három település lakói nem tudják a finanszírozott járóbeteg ellátást igénybe venni. Tudomása szerint 
Besnyő Önkormányzata az ezzel kapcsolatos határozatát már meghozta. Elmondta még, hogy 
amennyiben Pusztaszabolcs Képviselő-testülete pozitív döntést hoz az ügyben, akkor másnap a 
határozatot el kell juttatnia Ecsődi László országgyűlési képviselő úrhoz, hogy a hétfői parlamenti 
napon ebben az ügyben interpellálni tudjon. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy érti a problémát, de véleménye szerint, ha csak óraszám miatt van ez a 
probléma, akkor gyakorlatilag a szakminisztérium saját hatáskörben el tudja intézni, ha akarja. 
Egyetértett Czompó István polgármesterrel abban, hogy az óraszámemelés csak valakinek a rovására 
történhet. Feltételezése szerint megyén belüli óraszámokat, szakóraszámokat – Dunaújváros és 
Székesfehérvár óraszámait – fogják változtatni. Nem világos számára, hogy milyen óraszámokról van 
szó, mert tudomása szerint Kulcsnak van egy bizonyos kontingense. Más kérdés az, hogy ez az 
óraszám és az így keletkező bevétel esetleg nem fedezi az intézmény költségeit. Elmondta, hogy nem 
érti, hogy miért nem élnek a felterjesztés lehetőségével az Egészségügyi Minisztérium és a miniszter 
felé, az országgyűlési képviselő bevonásával. Nem tudja, hogy ebben az ügyben, hogy fog dönteni a 
Parlament. Legfeljebb – utolsó ülésen lévén – az interpellációra adnak egy választ, de nem tudja, hogy 
intézkedés fog-e történni. Javasolta, hogy a határozat megküldésén felül, a 7 érintett település ebben az 
ügyben a hozott határozatát mindenképp az Egészségügyi Miniszter úrhoz is juttassa el, kérve 
intézkedését a járóbeteg ellátással kapcsolatos probléma megoldására. 
 
Kátai György: Megkérdezte, hogy történtek-e előzetes számítások azzal kapcsolatban, hogy ha 
mindhárom település meghozza ezt a határozatot, és az egészségügyi miniszter, illetve az országos 
tisztifőorvos is jóváhagyását adja az óraszámemelésre, akkor az anyagi gondok – ami miatt a 
tulajdonos a bezárást fontolgatja – enyhülnek-e. 
 
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy ha bezár az egészségügyi intézmény, akkor mi lesz az orvosi 
ügyelettel. Történtek-e ezzel kapcsolatos modellezések, hogy milyen módon lehet az orvosi ügyeleti 
ellátást megoldani. 
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Czompó István: A Paál Huba kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a 
felterjesztéssel élés jelenleg nem aktuális. Elmondta, hogy Kiss Csaba tulajdonos intézmény 
bezárással kapcsolatos hezitálásáról nem hivatalos információja van. Ez akkor lesz hivatalos, ha Kiss 
Csaba bejelenti, hogy bezárja az intézményt, de emlékezete szerint a szerződésben három hónap 
felmondási idő van. Véleménye szerint az intézmény bezárásával kapcsolatos hírt nem kell a 
köztudatba kivinni, még riogatásképpen sem. Lehet, hogy vaklárma, vagy a tulajdonos valamilyen 
kistérségi döntés kikényszerítő lépése, hogy rentábilisan lehessen az intézményt működtetni. Nem 
tudta azt megmondani, hogy történtek-e előzetes számítások. Konkrét információi nincsenek. Az 
egyértelmű, ha megszűnik az intézmény, akkor lépni kell, mert közel húszezer ember orvosi ügyelet 
ellátásáról van szó. A szerződés szerint lesz legalább három hónap. A klinikán tapasztaltak – 
aláírásgyűjtés – alátámasztják azt, hogy a tulajdonos fontolgatja az intézmény bezárását. 
Információi szerint a miniszter és az országos tiszti főorvos fog az óraszámemeléssel kapcsolatban 
dönteni, nem a Parlamentnek kell arról szavazni, hogy Pusztaszabolcs, Besnyő és Beloiannisz a Kulcsi 
járóbeteg ellátáson részt vehessen, és hogy hány plusz órát kapjon az intézmény. Jelenleg ez a 
lehetőség van az önkormányzatok számára, véleménye szerint ezt a lehetőséget nem szabad 
elszalasztani. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 
Elmondta még, hogy amennyiben az orvosi ügyelet is veszélybe kerülhet, akkor a nyolc településnek 
együtt kell fellépnie. Véleménye szerint az OEP finanszírozásban bennlévő többi településnek is 
érdeke, hogy a három település – Pusztaszabolcs, Besnyő és Beloiannisz – bekerüljön az OEP 
finanszírozottak közé. Feltételezhető, hogy Kiss Csaba tulajdonos végzett azzal kapcsolatban 
számítást, ha a három település a közel tízezer lakossal bekerül a finanszírozottak körébe, akkor az 
intézmény finanszírozása is megoldott. Perkátával a tulajdonos nem számolhat, mert Perkáta 
másképpen oldja meg az ügyeleti ellátást, nem vesz részt a kulcsi egészségügyi centrummal kötött 
szerződésben. 
 
Szajkó János: Véleménye szerint a polgármester Egészségügyi Központ bezárásával kapcsolatos 
információja nem újdonság, mert olyan lakostól, aki járt az intézményben, ezt a tényt már hallotta. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az aláírásgyűjtő ívek ki vannak helyezve a klinikán, aki járt az 
intézményben, az láthatta. Ő csak a pánikkeltés elkerülését kérte a testülettől. 
Elmondta, hogy az ügy fontosságára való tekintettel név szerint fognak a javaslatról szavazni. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 12 igen, 0 nem szavazattal és 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
339/2009. (XII. 10.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Napfény 2001. Nonprofit Kft. 
Egészségügyi központjának (2458 Kulcs, Rákóczi út 139.) működtetésével kapcsolatos problémát, 
hangsúlyozza, hogy az intézmény fenntartását és működtetését kiemelten fontosnak tartja, mivel az 
önkormányzat egyik legfontosabb kötelező feladatát, az orvosi ügyeleti ellátást biztosítják 
városunkban. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata egyúttal kiemelten fontosnak tartaná, hogy az egészségügyi 
központ lássa el ismételten a település járóbeteg szakellátását az egészségbiztosítási alap terhére, mert 
a szolgáltatás minősége, közlekedési elérhetősége jobbnak tűnik a jelenlegi lehetőségeknél. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a döntéshozókat 
értesítse. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Megadta a szót Csombók Pál alpolgármesternek. 
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Csombók Pál: Korábban volt már szó az ügyeleti és járóbeteg ellátásról, és Adony részéről voltak 
kezdeményezések, ha esetleg a kulcsi ügyelet megszűnne, ami egy-két évvel ezelőtt merült fel. 
Véleménye szerint erre kell készülni – ahogy Csányi Kálmán is sejtette ezt a testülettel – és 
Pusztaszabolcs próbáljon abban lobbizni – ha a mostani határozatnak nem lesz súlya, és megszűnik a 
jelenlegi ellátás – hogy Pusztaszabolcsra kerüljön az orvosi ügyeleti szolgálat. 
 
Czompó István: Véleménye szerint ez mindenkinek egyértelmű, de ehhez a feltételeket is meg kell 
teremteni. 
 
 
16.35 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Filotás József Kátai György 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


