
 
Ikt.szám: 576-5/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
 
 

2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 
 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HATÁROZATOK SZÁMA: 
79, 80, 81, 82/2010. (III. 8.) 
 
 



 2 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. március 8-án 16.15 órakor 

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

 
 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Csombók Pál alpolgármester 
 Csányi Kálmán, Filotás József, Jakus János, Kátai György, Kovács Dénes, Paál Huba, 

Szajkó János – 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 9 fő megjelent. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Filotás József és Jakus János képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2010. (III. 8.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Filotás József és Jakus János 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 Czompó István: Ismertette a napirend-tervezetet, javasolta az elfogadását. Szavazásra bocsátotta a 
napirend-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
80/2010. (III. 8.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja:  
II. számú háziorvosi körzet ellátásának problémája 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja:  
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy a Könyvtár és Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázat 
támogatási szerződéséhez szükséges mellékletek beadásának holnap van a határideje. A 2010. évi 
közbeszerzési terv-tervezetbe beírásra kerültek azok a pályázatok is, amelyekben még nincs konkrét 
döntés. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2010. (III. 8.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend 2. pontja:  
II. számú háziorvosi körzet ellátásának problémája 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Czompó István: Elmondta, hogy pénteken beszélt dr. Ander Klára háziorvossal, aki tájékoztatta arról, 
hogy március 16-án munkába fog állni. Ennek az a feltétele, hogy az üzemorvos a szakmai 
alkalmasságát jóváhagyja, engedélyezze a munkáját. A doktornő dr. Kőbányai Jánost kérte meg, hogy 
a munka alkalmassági dokumentumot adja ki. A doktornő elmondta azt is, hogy a Szent László 
Kórházban volt vizsgálaton, ahonnan kapott arról dokumentumot, hogy alkalmas a munkába állásra, 
minden rendben van, ez csak formalitás. A doktornő megkérdezte, hogy miért írta be a meghívóba a 
körzetével kapcsolatos napirendet. Elmondta a doktornőnek, hogy a meghívó már előbb elkészült, 
ezért szerepel a napirend-tervezetben a II. számú háziorvosi körzet ellátásának problémája. Elmondta, 
úgy tűnt nem szükséges a napirendet tárgyalni, de mégis szükséges, ugyanis ma felhívta telefonon dr. 
Kőbányai János, és elmondta, hogy nem tudja felvállalni a meglévő dokumentumok alapján, hogy a 
doktornő alkalmas-e munkavégzésre, vagy sem. A doktor úr sem pro se kontra nem kívánt állást 
foglalni. Viszont dr. Sonkoly Edit főorvos asszony II. fokon tudja ezt elbírálni.  
Úgy egyeztek meg a doktornővel – függetlenül attól, hogy március 16-ától jött volna dolgozni – hogy 
jöjjön el a mai ülésre és jelentse be, hogy munkába áll. A doktornő nem érkezett meg. Tudomása 
szerint ma délután találkozott dr. Kőbányai János orvossal. Lehet e miatt nem jött el, de azt nem tudja 
megmondani mi a pontos oka. Javasolta, hogy március 26-áig hosszabbítsák meg dr. Kőbányai János 
és dr. Glashütter Csaba orvosokkal kötött szerződést, napi kétórás rendelési idővel, illetve a helyi 
háziorvosokkal a készenléti ügyeletre vonatkozó szerződést. Kőbányai doktor úr annyit mondott, ha a 
doktornő 26-a előtt megkapná az engedélyt a munkába állásra, akkor addig a napig helyettesítik. 
Elmondta, hogy a helyi orvosok elvállalják a készenléti ügyeletet, egymás között felosztják a napokat. 
Nem tudja azt, hogy az önkormányzat, hogyan tudja érvényesíteni a helyettesítések anyagi vonzatát. 
Bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a március 25-i testületi ülésig megtudnak az üggyel 
kapcsolatban valami biztosat. Ha a doktornő nem lesz alkalmas – időszakosan vagy véglegese – akkor 
a hosszabb távú helyettesítéssel, napi négyórás rendelési idővel és ügyelettel együtt kell megoldani az 
orvosi ellátást. 
Elmondta még, hogy az újságokban is lehet olvasni, hogy a háziorvosi ellátással roppant nagy 
probléma van, nem kisebb teleüléseken, mint Pusztaszabolcs, hanem nagyobb városokban, mint 
például Székesfehérvár, Dunaújváros egyes körzeteiben. Véleménye szerint országos szinten 
tragédiához vezethet, mert borzasztó, ami a háziorvoslásban van, de nem csak a háziorvoslásban, 
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hanem a kórházi szakellátásban is problémát okoz az orvoshiány, mert a fiatal végzett orvosok 
szakvizsga után külföldre mennek, ahol kevesebb munkával lényegesen többszörösét keresik, mint 
Magyarországon. Ez igaz másra is, nem csak az egészségügyre. Véleménye szerint ha az egészségügy 
összeomlik, az borzasztó lenne. 
 
Szajkó János: Megkérdezte, hogy a finanszírozás kérdésében történt-e az ÁNTSZ felé valamilyen 
megkeresés. Az elmúlt testületi ülésen dr. Kovácsai Sándor tájékoztatta arról a testületet, hogy be kell 
jelenteni, hogy az önkormányzat által történik az orvosi ellátás biztosítása, és akkor az önkormányzat 
kapná meg a kártyapénzt. Megkérdezte, hogy ez ügyben történtek-e lépések. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem annyira egyszerű a finanszírozás, hogy csak bejelenteni kell, 
mert jelenleg az Ander doktornőnek szerződése van, kapja a finanszírozást, amíg az önkormányzatnak 
nincs szerződése az OEP-pel, addig az OEP nem fogja az önkormányzatnak finanszírozni a 
helyettesítést. Az ÁNTSZ-nek kell utasítani a doktornőt, hogy a szakmai alkalmassági vizsgálatra 
menjen el. Amíg ez nem történik meg, addig finanszírozás sincs, mert kettős finanszírozás nincs. Azt 
szeretné, ha jönne a doktornő dolgozni, mert ha véletlenül az lesz a vége, hogy nem alkalmas a 
doktornő, akkor nem látja a dolog kimenetelét. Lehet, hogy sikerül egy-két hónapig olyan helyettesítő 
orvost találni, aki napi négy órában rendelne, de hosszútávon nincs megnyugtatóan megoldva a dolog. 
Véleménye szerint a betegeknek sem mindegy, hogy mindig más orvos van, mert úgy az orvos beteg 
közti kapcsolat nem tud igazán kialakulni, még akkor sem, ha az orvos teljesen lelkiismeretesen akarja 
ellátni a helyettesítést. A betegek a megszokott orvosukhoz nagyobb bizalommal vannak. 
Véleménye szerint nagyon kevés idejük van, gyakorlatilag két hét. Nem tudja, hogy hosszabb távon 
lesz-e lehetőség – ha dr. Ander Klára nem tud munkába állni – helyettesítő orvost találni. Kovácsai 
doktor úr dr. Csontos főorvos fiát ajánlotta, Juhász doktornő egy orvosnőt ajánlott, aki őt korábban 
helyettesítette egy hónapig, de az ő rendelési ideje nagyon megkeverheti a betegeket, mert egyik nap 
délelőtt, a másik nap délután rendel. Nincs az a megszokott ritmus, amin a betegek is el tudnak 
igazodni, főleg ha idősebb betegről van szó. 
Elmondta még, hogy dr. Ander Klárát azért nem hívta fel, mert dr. Kőbányai János ma délután várja a 
doktornőt üzemorvosi vizsgálatra. Holnap fel fogja hívni, hogy megkérdezze a történteket. 
Elmondta határozati javaslatát, mely szerint március 26-áig meghosszabbításra kerül ugyanazokkal a 
feltételekkel a Med-2-Adony  EÜ Bt.-vel kötött helyettesítési szerződés, illetve ugyanazokkal a 
feltételekkel a készenléti ügyeletre vonatkozó szerződés is meghosszabbításra kerül.  
Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2010. (III. 8.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghosszabbítja a Med-2-Adony Eü. Bt.-t 
(2457 Adony, Kossuth L. u. 8.) 2010. február 22-től dr. Ander Klára háziorvos távolléte idejére, 
legfeljebb 2010. március 12-éig kötött szerződését 2010. március 26-áig, bruttó 12.000,- Ft/nap 
összegért. 
Továbbá a Képviselő-testület meghosszabbítja dr. Juhász Judit, dr. Kovácsai Sándor és dr. Kádár 
Attila háziorvosokkal készenléti ügyelet ellátására kötött szerződéseket 2010. március 26-ig, bruttó 
20.000,- Ft/nap összegért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 
A kiadás fedezetére, a költségek biztosításáról a Képviselő-testület utólag dönt, a költségvetés első 
módosításakor. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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16.30 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Filotás József Jakus János 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


