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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011.december 6-án 16.15 órakor 

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

 
 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Szilárd, Paál Huba, Szajkó János, 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 9 megválasztott képviselőből 7 
fő megjelent. Szőke Erzsébet alpolgármester és Kátai György képviselők jelezték távollétüket. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Csányi Kálmán képviselőket.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
365/2011. (XII. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csányi Kálmán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását. 
 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
366/2011. (XII. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

Napirend 1. pontja:  
A III. számú háziorvosi körzet ellátása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja:  
A III. számú háziorvosi körzet ellátása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy ha a december 22-i képviselő-testületi 
ülésen tárgyalnák az előterjesztést, akkor nem tudna elindulni a III. számú körzetben 2012. február 1-
jétől az OALI működtetésében a rendelés. E miatt volt szükséges összehívni a rendkívüli képviselő-
testületi ülést, hogy a szerződés-tervezetet véleményezzék, hogy az minél hamarabb aláírásra kerüljön, 
hogy a körzet 2012. február 1-jétől az OALI közreműködésével működhessen. Megkérdezte van-e 
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Paál Huba: A szerződés-tervezetben nem teljesen egyértelmű számára az, hogy a szerződésben az áll, 
hogy az OALI köt az OEP-pel szerződést. Ez azt jelentené, hogy az OALI fogja kapni a finanszírozást, 
és fizetni az orvost, és ami megmarad összeg, azt fogja átutalja az önkormányzatnak, az illeti az 
önkormányzatot. Megkérdezte, hogy jól értette-e. 
 
Czompó István: Így fog történni. Az OALI-nál azt mondták, hogy az összeg változó, az önkormányzat 
mintegy 350.000,- Ft körüli összeget fog kapni havonta.  
 
Csányi Kálmán: Az elmúlt testületi ülésen foglalkoztak Egyed doktor úr beadványával, ami a rendelő 
átépítésére vonatkozna, mivel a két körzet délelőtti és délutáni rendelései között átfedés van. 
Gondolkodott azon, hogy lehet segítséget jelentene az, ha a délutáni rendelést később kezdenék, 
például ha 14 és 18 óra között lenne a délutáni rendelés, akkor a problémahalmaz – amit a doktor úr 
leírt – egy része megoldódna. Tudja, hogy ezt sokfele kell egyeztetni, nem gondolná, hogy ebben most 
dönteni kellene, csak most vetődött ez fel. 
 
Vezér Ákos: A finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy az OALI kap egy fix összeget, amiből 
fizetik az orvost és a mentor díját, és ami megmarad az egymillió Ft körüli összegből, azt utalják át az 
önkormányzat számára, amiből fedezni kell a rendelő fenntartását, az asszisztenst, illetve a takarítónőt. 
Talán fedezni fogja az önkormányzat költségeit, de eddig is volt többletköltség, amit az önkormányzat 
fizetett, például az elmúlt félévben 100.000,- Ft a rendelő közüzemi költségein felül. Csányi Kálmán 
felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy az orvosok rendelési idejét általában az orvosok szokták 
kigondolni. Amikor az orvos és az önkormányzat között szerződéskötésre kerül sor, akkor az orvos 
igényeinek megfelelően – tekintettel arra, hogy az orvosnak kell a rendelési időket betartani, illetve a 
működési engedélyt megkérni, a finanszírozásra szerződést kötni – kerülnek meghatározásra a 
rendelési idők. A szerződés-tervezetben a jelenlegi rendelési idők szerepelnek. Úgy gondolja, hogy jó 
gondolat, hogy lehetne változtatni a rendelési időkön, de véleménye szerint nem biztos, hogy most 
meg tudnák ezt tárgyalni, hiszen a polgármester úr azért hívta össze a rendkívüli ülést, hogy ha 
megfelelőnek tartja a képviselő-testület a szerződés-tervezetet, akkor szíveskedjenek elfogadni. Ha így 
nem tudja a testület elfogadni a szerződést, akkor nagy valószínűséggel 2012. február 1-jétől az OALI 
által ellátott feladat nem tudna beindulni – az OALI véleménye szerint. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy nem azt javasolta, hogy a szerződést ne fogadja el a képviselő-
testület, hanem mivel felmerült egy probléma kör, annak esetlegeses megoldási lehetőségét javasolta, 
amit nem biztos, hogy most kell megoldaniuk, de nem valószínű, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésen a Kérdések, interpellációk napirendnél eszébe jutott volna javaslata. Emiatt úgy gondolta, hogy 
most kell erről szót ejteni, gondolatébresztőként. Javasolt az előterjesztés elfogadását.  
 
Czompó István: Egyetértett a felvetéssel, véleménye szerint végiggondolandó, hogy változtassanak a 
rendelési időkön, ami egyeztetés kérdése a háziorvosokkal, illetve az OALI-val. Véleménye szerint 
nem csak a délutáni rendelések, hanem a délelőtt rendelések időpontját is lehet változtatni, hogy ne 8-
kor, hanem 7 órakor kezdődjenek a délelőtti rendelések. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatait. 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
367/2011. (XII. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs III. számú 
felnőtt háziorvosi körzet (Telephely: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 32.) feladatellátását 2012. 
február 1-től átadja az Országos Alapellátási Intézetnek. (1135 Budapest Jász utca 84-88.). 
Ennek megfelelően felkéri az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi 
Hivatalát, hogy 2012. február 1-vel szüntesse meg Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
finanszírozását és ugyanezen naptól a feladatot ellátó Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest 
Jász utca 84-88.) a finanszírozási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
368/2011. (XII. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a betöltetlen Pusztaszabolcs 
III. számú felnőtt háziorvosi körzet 2012. február 1-től történő ellátására 

- jóváhagyja az Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Jász utca 84-88.) kötött a 
helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződést, az előterjesztés szerint. 

- jóváhagyja az Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Jász utca 84-88.) kötött a 
helyettesítő háziorvosi ellátás költségeinek megosztására vonatkozó szerződést, az 
előterjesztés szerint. 

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a körzet ápolónőjének határozott idejű kinevezését 2013. 
január 31-ig hosszabbítsa meg. 

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a takarítónő határozott idejű kinevezését 2013. január 31-
ig hosszabbítsa meg. 

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési engedély kiadásához szükséges nyilatkozatot 
írja alá, az előterjesztés szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéseket, kinevezéseket aláírja, 
továbbá tegye meg a szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket, kisebb szerződésmódosításokat a 
finanszírozási és feladatellátási folyamatok megvalósításához. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
16.24 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Czöndör Mihály Csányi Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 

 


