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PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. MÁJUS 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
156, 157, 158, 159, 160/2011. (V. 12.)

2

Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011.május 12-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Czöndör Mihály, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János, Tüke László– képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Márki Éva

jegyző
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
gazdasági vezetője
Dr. Kovácsai Sándor
III. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa
Sterné Kenyér Mariann Jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 megválasztott képviselőből 5
fő megjelent. Csányi Kálmán, Csiki Szilárd és Szőke Erzsébet képviselők igen, Tüke László képviselő
nem jelezte távollétét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Kátai György és Szajkó János
képviselőket.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
156/2011. (V. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kátai György és Szajkó János
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

157/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Nyári gyermekétkeztetés
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja:
III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának helyzete
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 3. pontja:
Az önkormányzat vagyonbiztosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Nyári gyermekétkeztetés
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
Kátai György: Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy míg tavaly 80 gyerek részére tudtak étkeztetést
biztosítani, addig idén csak 50 gyermek részére, és csak a legrászorultabbak részére. Javasolta
elfogadni a határozati javaslatot.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

158/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési önkormányzatok
részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló, a nemzeti erőforrás miniszter 16/2011.
(IV.29.) NEFMI rendelete alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek közül a Gyermekjóléti Szolgálat kiválasztása alapján az 50 legrászorultabb gyermek nyári
étkeztetését 55 napon keresztül vállalja, ingyenesen.
Az önkormányzat 691. 900,- Ft önerőt biztosít a szociális nyári gyermekétkeztetés megvalósítására, az
általános tartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
III. számú háziorvosi körzet
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Köszöntötte dr. Kovácsai Sándort, a III. számú háziorvosi körzet háziorvosát.
Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirend előterjesztőjének, hogy kronológiai sorrendben
ismertesse, milyen eddigi egyeztetések zajlottak, és jelenleg hol tartanak a tárgyalások.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy 2011. március 29-én volt egy rendkívüli önkormányzati ülés, ahol dr.
Kovácsai Sándor bejelentette, hogy dr. Egyed Péter venné át a körzetet, ami a körzet féléves
betöltetlensége után, az OALI közreműködésével valósulhatna meg. Az önkormányzat támogatta ezt
az irányvonalat, így ennek megfelelően április 5-én a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjével
jártak az Országos Alapellátási Intézetben, ahol hosszasan és nagyon részletesen elmagyarázták,
hogyan működik ez a rendszer, hogyan tudják megoldani a III. számú háziorvosi körzet működését,
illetve finanszírozását. Az Intézettől összesen egy szerződés mintát kaptak arra vonatkozóan, hogy a
félév eltelte után milyen szerződést szükséges kötni az önkormányzatnak. Így a többi szerződést, ami
szükséges, nekik kell elkészíteni. Április közepén beszéltek az ÁNTSZ-szel, aki majd kiállítja az
önkormányzat részére a működési engedélyt, hogy az önkormányzat a körzetet működtethesse. A
működési engedély birtokában lehet csak az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz menni, akik
finanszírozzák a háziorvosi tevékenységet. Az ÁNTSZ-nél elmondták, hogy az önkormányzat
működtetné a körzetet, és ehhez a jelenlegi háziorvossal kötnének egy helyettesítési szerződést. Az
OEP-nél beszéltek a finanszírozási osztály vezetőjével arról, hogy milyen szerződések szükségesek a
finanszírozáshoz. Legfontosabb az ÁNTSZ által kiadott működési engedély, de ezen kívül szükséges
még több szerződést megkötni. Az osztályvezető felhívta a figyelmüket arra, hogy ha 2011. július 1jével kíván az önkormányzat finanszírozási szerződést kötni, akkor másfél hónappal azt megelőzően
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be kell nyújtani a kérelmet. Április 27-én Kovácsai doktor úr járt a Hivatalban, és az április 28-i
testületi ülésre elkészítették az előterjesztést, ami arra vonatkozott, hogy Kovácsai doktor úr 2011.
július 1-jével felmondja a háziorvosi ellátási szerződést. Ez a kezdő időpontja annak, hogy elkezdjék
az egyeztetéseket, szerződéskötéseket, hogy később a finanszírozási szerződést is meg tudják kötni. A
sok bizonytalanság miatt az önkormányzat egy kerethatározatot hozott, a polgármesternek elég nagy
szabadsággal, hogy az ügyet lehessen folyamatosan vinni. Április 29-én, május 2-án illetve 3-án
felvették a kapcsolatot az asszisztenssel és a takarítónővel, elkészítették a kinevezés-tervezetüket, mert
szükséges a működési engedélyhez, illetve a finanszírozási szerződéshez, hogy az önkormányzat
alkalmazásában álljanak. Elkészítették az Imhotep Kft. helyettesítési szerződését is, habár az OEP-től
nem azt az információt kapták, hogy a Kft.-t bízzák meg, hanem dr. Kovácsai Sándort, de a doktor úr
számára ez problémákat jelentene, ezért felvállalták, hogy az Imhoteppel készítik el a szerződéstervezetet, ha valami probléma adódott volna, akkor változtattak volna rajta. Elkészítették a másik két
körzet háziorvosának szerződés-tervezetét arra vonatkozóan, hogy ők helyettesítik a III. számú
körzetet, ha a helyettesítő orvos valamilyen okból kifolyólag nem tudja a feladatát ellátni. Ismételten
beszéltek a MEP osztályvezetőjével, aki megerősítette, hogy az ápolót az önkormányzatnak kell
közalkalmazottként foglalkoztatnia. Ekkor felhívta az ÁNTSZ-t, akik elmagyarázták, hogy a működési
engedély kérelmet, hogyan lehet benyújtani. A működési engedély kérelmet azért nem tudták eddig
elküldeni, mert a szükséges négy szerződésből egyelőre egyet sikerült véglegesíteni. Május 5-én
beszélt a doktor úrral, abból kifolyólag, hogy a másik két körzet orvosa problémásnak találta a
szerződés-tervezetüket, de Kovácsai doktor úr elmagyarázta nekik, hogyan fog a helyettesítés a
gyakorlatban működni, így aláírták a megállapodást. Elmondta még, hogy a doktor úrnak volt olyan
aggálya, hogy ha közalkalmazott lesz az ápoló, akkor nagyon megnövekszik a jövedelme, de
tájékoztatta a doktor urat a közalkalmazotti bértábláról, és arról, hogy az ápoló kevesebbet keresne,
mint a jelenlegi díjazása. Az ápoló nem írta még alá kinevezését, mert jelenleg egy jogász vitatkozik a
finanszírozási osztállyal, hogy az Imhotep tudja továbbra is alkalmazni az ápolót. A doktor úrral is
egyeztették, hogyan alakul az ápoló, illetve a takarító bére, az mennyivel fogja csökkenteni a
finanszírozást. A polgármester úr jóváhagyta, hogy az önkormányzat által biztosított 100 ezer Ft
értékű fogyóeszköz vásárlást az Imhotep 2011. július 1-jéig igénybe vegye, így arról nem kell külön
szerződést kötni. Május 6-án a szükséges négy szerződésből nem volt még meg a doktor úrral kötendő
szerződés, illetve a takarítónő és az ápolónő kinevezése, mivel ezeknek feltétele, hogy a doktor úrral
kötendő szerződés létrejöjjön. Hétfőn a doktor úr jelezte, hogy az önkormányzat kevesebb
finanszírozást fog kapni, mint a körzetet jelenleg ellátó Imhotep Kft., mert vannak olyan változók,
amiket önkormányzati működtetés esetén nem lehet figyelembe venni. A doktor úr elmondta, hogy
próbál egy újabb variációt kidolgozni, hogy Egyed Péter foglalkoztatása hogyan működjön, mert még
ha a költségek, - takarítónő, asszisztens bére, rezsiköltségek – alacsonyabbak is lesznek, mint jelenleg,
akkor a finanszírozásból megmaradó összeg miatt Egyed doktor alkalmazása problémába ütközhet.
Jelenleg itt tartanak. Kérte, hogy a doktor úrral kössenek egyezséget az ügyben, elsősorban a
finanszírozás tekintetében, hogyan lehetne a körzetet működtetni, hogy a MEP-es támogatás, amit az
önkormányzat kapna, az a jelenleginél kevesebb lenne, és a szükséges levonások után a doktor úr
támogatása csökkenne a jelenlegihez képest. Elmondta még, hogy véleménye szerint július 1-jével
nem tudja az önkormányzat átvenni a körzet működtetését. A finanszírozási osztály 2 hónapot, az
ÁNTSZ 30 napos határidőt mondott, amit biztosan lehet csökkenteni, mert az eljáró szervek
együttműködése megvan ahhoz, hogy az önkormányzat ebben a formában tudja a körzetet működtetni,
de véleménye szerint kicsit előrehaladt az idő. Megkérdezte a doktor urat, hogy augusztus 1-jei
időpontra nem tudná-e módosítani a körzet ellátási szerződésének felmondását, ha egyezség születik
arra, hogy a félévet hogyan lássa el az önkormányzat.
Czompó István: Véleménye szerint lehetetlen, hogy július 1-jével az önkormányzat átvegye a körzet
működtetését. Biztos abban, ha a szükséges dokumentumokkal kérik a működési engedélyt, akkor az
ÁNTSZ azt néhány napon belül elintézi. Elmondta még, hogy nincs információjuk arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzat milyen összegű támogatást kap. A MEP nem adja meg az önkormányzatnak,
hogy ha majd az önkormányzattal finanszírozási szerződést köt, akkor az önkormányzat milyen
összegű támogatást kap. Nem tetszését fejezte ki ezzel kapcsolatban. Nem tudja mennyi finanszírozást
fog az önkormányzat kapni, de ha a doktor úr a finanszírozáson felül kér összeget, arról a testület
határozzon.
Dr. Kovácsai Sándor, háziorvos: Elmondta, hogy nem titok, havonta kb. 850-900 ezer Ft közötti
finanszírozást kap a teljes praxisra, a szorzója 1,2, tudomás szerint az önkormányzatnak 1,0 szorzója
lesz, ami kb. 90-100 ezer Ft-os differenciát jelent a kártyapénz esetében. Ezenkívül vannak más tételek
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például az indikátor rendszer, ami 15-20 ezer Ft, vagy a TAJ-szám ellenőrzés, ami 45-50 ezer Ft-ot
jelent, de nem tudja, hogy az önkormányzatnak ezeket fogja-e fizetni a MEP. A finaszírozási osztály
vezetőjével többször beszélt, délután elküldte faxon a szerződés-tervezetet, holnapra ígérték, hogy
megnézik a tervezetet. A legnagyobb probléma az, hogy Egyed Péter által kért összeget nem fogja
tudni fizetni anélkül, hogy a saját pénzéhez nyúljon. Elmondta, hogy nincs elképzelése a megoldásra.
Egyetértett abban a polgármester úrral, hogy július 1-jével nem fog megvalósulni a szerződéskötés,
mert rengeteg tisztázatlan kérdés van, és senki sem tud a kérdésekre válaszolni, sem a TB-nél, sem a
finanszírozási osztályon.
Czompó István: Megköszönte, hogy dr. Kovácsai Sándor ismertette a körzet finanszírozását.

(16.51 órakor megérkezett Csányi Kálmán képviselő, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak
száma 6 főre változott.)

Vezér Ákos: Megkérdezte, hogy Egyed Péter az Országos Alapellátási Intézettel megegyezett-e már
azzal kapcsolatban, hogy a fél évet követően mennyi lesz a díjazása. Ezt amiatt kérdezi, mert az
OALI-ban közalkalmazotti bérekről beszéltek, és ha a Kovácsai doktor úrnál van egy tisztességes
igénye, akkor vajon az OALI-val szemben is meg fog-e ez az igénye maradni. Mert ha az
önkormányzat fél évig üzemelteti a körzetet, és azt követően dr. Egyed Péter nem vállalja annyiért,
amennyit az OALI fizet, akkor orvos nélkül maradnak.
Dr. Kovácsai Sándor, háziorvos: Tudomása szerint dr. Egyed Péter többször járt az OALI-nál, de arról
nincs tudomása, hogy az OALI nyilatkozott-e arról, hogy milyen bérrel fogja alkalmazni dr. Egyed
Pétert a fél éves önkormányzati működtetés után. Nem tudja, hogy közalkalmazotti bérrel vagy más
bér szerint, de véleménye szerint alacsonyabb bérért, mint amit tőle kért. Jelenleg dr. Egyed Péter
kórházi orvos, 130.000,- Ft bruttó fizetésért, illetve több helyen ügyel, folyamatosan dolgozik. Ezt
szeretné kompenzálni egy itteni bérrel, amire nem mondja, hogy nem reális kérés, de ő ezt nem fogja
tudni teljesíteni.
Kátai György: Véleménye szerint a konstrukció, amit az önkormányzat elindított, elfogadható, de az
elhangzottak illetve a hivatalok reakciója alapján egy precedens értékű eset, korábban nem volt rá
példa, mert ha lett volna rá példa, akkor talán zökkenőmentesebb lenne az ügymenet. Értelmezése
szerint a finanszírozási oldalon az a probléma, hogy Egyed doktor úr szorzója alacsonyabb, mint a
jelenlegi finanszírozás, illetve vannak olyan tételek amiket nem biztos, hogy finanszíroz a MEP.
Megkérdezte, ha az önkormányzat a hiányzó összeget pótolja egy szerződésben, az elegendő-e ahhoz,
hogy az Egyed doktor úr igényét kielégítsék.
Czompó István: Elmondta, hogy nem Egyed doktor, hanem az önkormányzat kapja a finanszírozást.
Kovácsai doktor úr által kapott finanszírozásnál az önkormányzat kb. 100 ezer Ft-tal kevesebbet kap.
A megállapodás az lenne, hogy a doktor úr a 800 ezer Ft-ból fizetné az asszisztenst, a takarítónő bérét,
a rendelő rezsi költségének egy negyedét, de a megmaradó összeg nem fedezné Egyed doktor igényét,
ezért mondta, Kovácsai doktor úr, hogy ő nem tud a sajátjából hozzá tenni. Jelenleg nem tudják azt
megmondani, hogy a doktor úr kérhet-e erre az önkormányzattól támogatást. E miatt nem tudnak ma
ez ügyben döntést hozni. Kérte, hogy a doktor úr, 2011. augusztus 1-jei dátumra módosítsa az ellátási
szerződés felmondását.
Dr. Kovácsai Sándor, háziorvos: Elmondta, hogy be fog menni a társadalombiztosítóhoz és rá fog
kérdezni, hogy az ő finanszírozási listájáról mik azok a tételek, amiket a biztosító az önkormányzatnak
is fizet.
Czompó István: Javasolta, hogy arról szavazzanak, hogy a testület megtárgyalta a körzet ellátásának
helyzetét, és a május 26-i soros ülésén visszatér a témára. Szavazásra bocsátotta javaslatát.

6

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
159/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a III. számú felnőtt háziorvosi
körzet ellátásának helyzetét, és úgy dönt, hogy a május 26-i képviselő-testületi ülésen visszatér a
témára.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Megköszönte dr. Kovácsai Sándor háziorvosnak, hogy részt vett az ülésen. Elmondta,
hogy bízik abban, hogy több információ birtokában tudnak döntést hozni a május 26-i ülésen.
(16.53 órakor Szajkó János képviselő távozott, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 5
főre csökkent.)
Napirend 3. pontja:
Az önkormányzat vagyonbiztosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a az előterjesztést határozati
javaslatát.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
160/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az UNION Biztosító ZRt.vel kötendő vagyonbiztosítást egyedi záradékkal egészíti ki, mely a fűnyírás során okozott károk
megtérítésére vonatkozik. Az egyedi záradék ellátott biztosítás éves díja 1.149.192,- Ft-ra módosul.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonbiztosítási szerződést az UNION Biztosító
Vienna Insurance Group ZRt.-vel 2011. június 1. kezdettel a fenti záradékkal ellátva kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

16.58 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Kátai György

Szajkó János
jegyzőkönyv-hitelesítők

