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PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. OKTÓBER 10-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
304, 305, 306, 307/2018. (X. 10.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 10-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Kovács Dénes, Paál Huba, Simonné Zsuffa Erzsébet képviselők

Meghívottak:

Herczeg Emília
dr. Egyed Péter
Udvardy Balázs
Szabó Róbert
dr. Aydin Yazdizadeh
Horváth Éva

Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
háziorvos
cégvezető (FOG-ÁSZ Bt.)
GALAXY-DENT Kft. képviseletében
fogorvos
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 6 fő megjelent. Elmondta, Majda Benedek, illetve
Horváth Zoltán képviselők jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságuk, valamint Tüke László alpolgármester
halaszthatatlan dolga miatt nem tudnak részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Paál Huba és Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőket.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Paál Huba és Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
304/2018. (X. 10.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Simonné Zsuffa Erzsébet
képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Javasolta, hogy a meghívó napirend-tervezete szerint fogadják el a mai rendkívüli nyílt
ülés napirendjét.
Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
305/2018. (X. 10.) határozata
A mai rendkívüli nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó előszerződés
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó előszerződés
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Köszöntötte a praxisjogot eladó cég képviselőjét Udvardy Balázst, a praxisjogot
megvásárló cég képviselőjét Szabó Róbertet, valamint dr. Aydin Yazdizadeh fogorvost. Elmondta, hogy
előszerződésről van szó, mert ez alapján lehet elindítani a működési engedélyhez szükséges feladatokat.
Kaptak egy nyilatkozatot, mely Udvardyné dr. Tóth Marianna és az új fogorvos között született, amely arról
szól, hogy a praxisjogot egymásnak átadják.
Herczeg Emília, a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője: Elmondta, kapott egy e-mailt Szabó
Róbert úrtól, hogy szeretnék a magánrendelés idejét módosítani. Kérte, hogy a szerződés-tervezetben ezt
módosítva fogadja el a képviselő-testület. A magánrendelés kedden lesz 15.30-tól 18.00 óráig és szerdán
9.00-től 11.30 óráig.
Csányi Kálmán: Megköszönte a tájékoztatást. A vitát megnyitotta.
Paál Huba: Szerinte egy fontos momentumhoz érkeztek el és Pusztaszabolcs lakossága érdekében ezt
mindenképpen meg kell oldani. Üdvözlendő, hogy így sikerül talán jóakarattal megoldani a fogorvosi
ellátást Pusztaszabolcson hosszabb távon is és az ő együttműködésük is úgy tűnik számára, hogy nagyon
korrekt. Mivel a leendő fogorvost még nem volt lehetőségük megismerni, ezért néhány kérdést feltenne.
Mikor és hol végzett? Ha ezt a szolgáltatást ellátja, akkor úgy fog ide járni, vagy pedig itt fog letelepedni
Pusztaszabolcson? A szerződéssel kapcsolatban elmondta, ő is észrevette, hogy rosszak az időpontok, de
ezt Szabó úr is jelezte. Amit nem lehet látni, az az önkormányzat és a jelenlegi működtető közötti tárgyalás
kérdése lesz, hogy a vagyontárgyak hogyan kerülnek önkormányzati tulajdonba, mert ezek most
magántulajdonban vannak. Ezeknek megfelelő szerződéses háttere kell, hogy legyen. Nem tudja, hogy ezek
a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak-e. Úgy néz ki a szerződésben, hogy van egy kifutása a
rendelőnek, illetve az eszközöknek, hogy egy év múlva meghitelezi az önkormányzat ennek a megvételét
és ezeknek az eszközöknek a vásárlóértéket jövő évben a mostani megbízó, a leendő megbízott visszatéríti,
tehát 2020-ban. Ez egy nagyon pozitív megoldása a dolognak. Az önkormányzatnak és az itt élő
embereknek is egy megoldást jelent az, hogy folyamatos fogorvosi ellátás lesz Pusztaszabolcson.
Megjegyezte, hogy a feltett kérdéseire szeretne csak választ kapni.
Czöndör Mihály: Sajnálatát fejezte ki, hogy dr. Tóth Marianna elmegy, de annak is örül, hogy ilyen
frappánsan sikerül a praxisváltás, tehát nem marad a település fogorvos nélkül. Kíváncsian hallgatja a
képviselő társa által felvetett kérdésekre a válaszokat az új fogorvostól. Ismertette az előterjesztéssel
kapcsolatos észrevételeit is. Az előterjesztésben dr. Udvardyné dr. Tóth Marianna olvasható, de ő
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Udvardyné dr. Tóth Marianna. Az előterjesztésben a Ptk. hivatkozás 6:73, ami szerinte 6 óra 73-at jelent a
leiratában, ott biztos, hogy valami nem jó. A helyettesítéssel kapcsolatban meg van adva, hogy Iváncsa,
Besnyő, Baracska és a helyettesítés a helyettesítő orvos rendelőjében történik. Tehát, ha valakinek fáj a
foga, akkor elmegy Besnyőre, vagy Baracskára? Így akkor elmehet Dunaújvárosba is a sürgősségire, mert
az közelebb van, mint Baracska. Elmondta, hogy nincs ellenvetése az előszerződéssel kapcsolatban sem,
egyedül ez volt a kérdése.
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolta, hogy a jelenlegi szolgáltatóval is ilyen módon működik a
helyettesítési rend. Ha a helyettesítést TB alapon szeretnék finanszíroztatni, akkor ezzel a metódussal tudják
megtenni, ebben nincs semmi újdonság.
Herczeg Emília, a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője: A Czöndör Mihály képviselő által
felvetett kérdésre elmondta, hogy az új Ptk. szerinti rendelkezés. Az első számok mindegyik más területek
jelentenek, a 6. szakasz az előszerződésekről szól és a kettőspontot használják.
Csányi Kálmán: A Paál Huba képviselő által feltett kérdésekre válaszolta, ha sikerül megállapodni a
jelenlegi tulajdonossal, akkor az októberi testületi ülésen szeretné, ha megbeszélnék. Jelen pillanatban
keddi napra érkezik egy ingatlanértékbecslő, hogy nehogy drágán vásárolják meg ezeket a dolgokat.
Előzetesen van egy vételi ajánlat, amelyet majd be fog hozni és reméli, hogy az értékbecslés ezt meg fogja
erősíteni. A vételi ajánlat két részből áll: az épületből és az eszközökből. Az előszerződésben az új
szolgáltató az eszközök megvásárlására tett előzetesen ajánlatot arra vonatkozóan, hogy 2019. december
31-ig megvásárolja. Viszont az ingatlan továbbra is az önkormányzatnak a tulajdonában marad. Persze
majd akkor fognak vitatkozni, amikor ki fog derülni, hogy mennyi volt a vételi ajánlat, hogy az alapján
meg tudják, vagy nem tudják venni és hogy szükségük van-e egy fogorvosi rendelőre, vagy nincs. A
gyermekorvosi rendelővel kapcsolatosan megtapasztalta, hogy annak milyen nehézségei voltak. Most már
mer így beszélni, hiszen az eladási ajánlat megérkezett, tehát mindkét fél el tudja mondani a pozícióját.
dr. Aydin Yazdizadeh fogorvos: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy Iránból érkezett, a fogorvosi
diplomáját a Semmelweis Egyetemen kapta. Jelenleg a GALAXY-DENT Kft-nél dolgozik a
balassagyarmati praxisban. Mindent megtesz azért, hogy azoknak segítsen, akiknek probléma van a
fogával. Nagyon fontos számára a prevenció, a fogak megmentése. Nagyon szeretne segíteni a
pusztaszabolcsi embereknek. Megköszönte a bizalmat.
Szabó Róbert, a GALAXY-DENT Kft. képviselője: Elmondta, hogy Miskolcról érkeztek a GALAXYDENT Kft. képviseletében. Egy viszonylag rövid múltra visszatekintő, de annál nagyobb dinamizmust
tanúsító praxiskezelő cégről van szó. Gyakorlatig 13 orvos van a szolgálatukban és ez a 13 orvos 40 ezer
embernek a fogaiért felel. Eddig Nógrád megyében és Borsod megyében voltak jelen több nagyvárosban,
illetve települési közösségben, illetve Pusztaszabolccsal a Dunántúl egy nagy lépés. Nem árul el vele nagy
titkot, hogy a fogorvos hiány milyen sarkalatos, fájdalmas pontja a magyar egészségügynek. Az
alapellátásból kb. 300 fogorvos hiányzik, magánrendelőkbe kb. 100 fogorvost keresnek jelenleg és kb. 100ra becsülik azoknak az önkormányzatoknak a számát, akik az elmúlt 10 évben nem tudták megoldani a
fogorvoslás problémáját és beletörődve a helyzetbe, már nem is nagyon próbálnak megoldást keresni. Mint
a doktor úr is jelezte, egy speciális szegmensét célozták meg a fogorvosoknak: Magyarországon fizetős
karon végzett, külföldi fogorvosaik vannak. A sikerindexük az 100 %-os, nagyon népszerűek, nagyon
hamar, kb. három hónap alatt teltházas „rendezvényeket” produkálnak. Nyilván az új váltás kérdések elé
állítja főleg az egészségügyi szempontjából a helyi lakosságot, de a kollégái tetszési indexe 100 %-os és ez
oka, hogy újabb és újabb meghívásokat kapnak, amit a működésük alapján érdemeltek ki. Kb. 20-22
önkormányzattal állnak kapcsolatban és 40 ezer embernek a fogaiért felelnek alapellátás szinten.
Kollégáiról elmondható, hogy az új szellem jegyében a végletekig a fogmegtartásért küzdenek, mindent
megtesznek, a legutolsó műszerekkel, a legmodernebb anyagokkal dolgoznak. Ezt a típusú fogorvoslási
metodikát próbálják meghonosítani. Örömmel tapasztalta, hogy az Udvardy Balázs úréknak a jóvoltából
valóban Pusztaszabolcson is egy jól pozícionált alapellátásnak lehettek a részesei a lakosok, hiszen a
rendelőnek a felszereltsége, az általuk alkalmazott technológiák, technikák valóban a modern fogászatot
képviselték itt a településen. Valami hasonlót szeretnének és bíznak benne, hogy a legnagyobb
megelégedésre. Egyelőre úgy néz ki, hogy a doktor úr Budapestről fog bejárni. Megpróbálják kitapasztalni,
hogy melyik a leggyorsabb út, aztán egy próbaidőt adnak ennek, hogy ezt mennyire tudják majd
működtetni. Ahogy a polgármester úr jelezte, valóban vételi szándékot jeleztek a rendelőnek a
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felszerelésére. Azt tudni kell, hogy az egyik felét már az Udvardy úréktól átvették. Ez a része, ami nem az
alapkövetelményeknek felel meg, hanem azok az extrák, amiket ők az elmúlt években használtak. Mivel
ezeket szeretnék tovább használni, ezért ezt a részét megvették. Az alapegységek, alapgépek, amik az
ÁNTSZ szempontból a minimál követelményt jelentik, ezeket szeretnék majd egy év múlt
megfinanszírozni, mert folyamatosan bővülnek. A likviditásuk most nem engedi meg, hogy ezt meg tudják
finanszírozni. A jövőre vonatkozóan természetesen azt szeretnék, hogy minél tovább itt legyenek és
kölcsönösen, a lakosság legnagyobb megelégedettségére működjenek. 5 évre, 10 évre, meg örökké tartó
időre ígéreteket nagy felelőtlenség lenne itt a mai napon, ezen a helyen tenni. Mindent megtesznek, hogy
ez a mai döntés visszaigazolódjon minél hosszabb időintervallumban.
Csányi Kálmán: Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy több alkalommal találkozott már Szabó
Róbert úrral és a fogorvos úrral. Az első lépés ahhoz, hogy tovább tudjanak menni, ennek az
előszerződésnek a megkötése.
Paál Huba: Megjegyezte, hogy nagyon lényeges információt kaptak. Értelmezése szerint, a praxisjog
gyakorlatilag a cégnél van, tehát alkalmazottként van a doktor úr.
Szabó Róbert, a GALAXY-DENT Kft. képviselője: A felvetésre válaszolta, hogy csak orvos tud orvostól
praxisjogot vásárolni. Viszont a cég és a fogorvos között van egy szerződéses jogviszony.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a nyilatkozat a praxisjogról szólt a két fogorvos között, amely
elengedhetetlen feltétele annak, hogy az előszerződést megköthessék, mert az önkormányzat nem az
orvossal köt szerződést, hanem a céggel és cég pedig megjelölte, hogy melyik orvossal szeretne dolgozni,
kivel láttatja el ezt a feladatot.
Udvardy Balázs, a FOG-ÁSZ Bt. cégvezetője: Megjegyezte, hogy csak a leköszönő szolgáltató nevében
szeretne pár szót szólni. A képviselő úr kérdésére válaszolta, hogy nem változott a helyettesítés az új
szolgáltatónál, náluk sem, mert az elődtől vették át ugyanezt a metódust. A fogászatokon nem lehet azt
megoldani, mint például egy háziorvosi praxisban, hogy egy autóban, vagy kézitáskában a szükséges
felszerelést magával vigye az orvos. Mindenki más típusú kezelőegységhez, anyaghoz, egyebekhez van
szokva, tehát megoldhatatlan a helyettesítendő rendelőjében a helyettesítés. Itt sérelmet nem szenved a
pusztaszabolcsi lakosság. Szerinte örüljenek a pusztaszabolcsiak, hogy viszonylag gördülékenyen sikerül
helyettesíteni, illetve zökkenőmentesen átadni a praxist, mert ha kicsit figyelmesen hallgatják a híreket,
nem ez a helyzet az országban. Nagyon nehéz vállalkozó szellemű, még tűzzel lobogó üzemeltetőket és
fogorvosokat találni, mert sajnos a körülmények nem kedvezőek ez irányban. Részben őket is ezek a
körülmények sarkallták arra, hogy váltsanak. Kérte, hogy ahogy eddig velük is, az utódaikkal is hasonlóan
pozitívan működjenek együtt. Biztos, hogy mindent meg fognak tenni ennek az érdekében.
Csányi Kálmán: Szerinte még október végén találkoznak Udvardy Balázzsal, mert készítik elő az ingatlanra
és az ingóságra vonatkozó előterjesztést.
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Pusztaszabolcs közigazgatási területén a fogorvosi feladatok ellátását a
GALAXY-DENT Kft. 2019. január 1. napjától átvállalja. A Képviselő-testület Pusztaszabolcs
közigazgatási területén a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képező formában és tartalommal előszerződést köt a GALAXY-DENT Kft-vel az alábbi módosítással:
1. Az előszerződés-tervezet 4. pontjában a magánrendelés ideje a következő lesz:
„Magánrendelés
Kedd
15.30-18.00 óráig
Szerda
9.00-11.30 óráig.”.

A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
306/2018. (X. 10.) határozata
A Pusztaszabolcs fogorvosi körzet feladat-ellátási előszerződés megkötéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Pusztaszabolcs közigazgatási
területén a fogorvosi feladatok ellátását a GALAXY-DENT Kft. 2019. január 1. napjától átvállalja. A
Képviselő-testület Pusztaszabolcs közigazgatási területén a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal előszerződést köt a
GALAXY-DENT Kft-vel az alábbi módosítással:
2. Az előszerződés-tervezet 4. pontjában a magánrendelés ideje a következő lesz:
„Magánrendelés
Kedd
15.30-18.00 óráig
Szerda
9.00-11.30 óráig.”.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Köszöntötte dr. Egyed Péter háziorvost. Egyelőre a helyettesítésről kellene beszélniük és
ha a helyettesítésről megegyeztek, akkor lezárná a képviselő-testületnek az ülését és utána pedig egy
informális beszélgetést tartanának a további teendőkről.
Herczeg Emília, a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője: Elmondta, hogy elfelejtette az Egyed
doktor úrtól megkérdezni: a rendelési időt nem beszélték meg. Benne van a tervezetben, csak azt még nem
módosították, ezért szeretné, ha úgy fogadná el a testület, ahogy most megbeszélik.
Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy neki annak idején a doktor úr elmondta, csak azóta nem beszéltek erről
az osztályvezető asszonnyal.
Dr. Egyed Péter háziorvos: Elmondta, hogy az Ander doktornő nyugdíjazásával kapcsolatban kialakult egy
krízis helyzet, amit meg kell oldani. Lényegében a változás annyi lenne, hogy ez a körzet ráhárulna napi és
alapellátás szintjén, amiről a Juhász doktornővel is egyeztettek. A Juhász doktornővel megoldják ezt a
helyzetet, amikor szabadságon lesz, vagy bárminemű problémája, amikor el kell látni a körzeteket. Innentől
arra törekszenek, hogy a városban legyen egy háziorvos, aki elérhető mindenképpen a betegek számára.
Ezt délelőtti, vagy délutáni napszakra bontva értik, ha pedig helyettesítés zajlik, akkor az egész nap
folyamán. A rendelési időket úgy alakították ki, hogy váltórendelést csinálnak a Juhász doktornővel, tehát
amikor egyikük a rendelőben van, akkor a másik betegeknél van, vagy máshol, illetve fordítva. Egy orvos
mindig elérhető lesz. Van most egy ügyeleti mobil, amit egymásnak irányítanak, ezt készenléti mobilnak
hívják. Ez délután szokott élni, aki éppen délután rendel, azt tudják a betegek hívni. Ezt a mobilszámot
megtartanák és azt a funkciót venné fel, hogy éppen aki a városban van és elérhető orvos, ott csörög. Amikor
probléma van, akkor az az orvos vállalja, hogy kimegy házhoz, vagy segíti, hogy esetleg mentőt hívjon,
vagy mit tegyen. Még a helyettesítés érdemel nagyobb hangsúlyt. A lényeg az, hogy most jelenleg 31003200 főt fog vinni, úgyhogy a Juhász doktornőtől nyilván nem várható el, hogy amikor nincsen, akkor ezt
az egész terhet magára vegye egy asszisztenssel. Ezt úgy oldanák meg, hogy amikor szabadságon van,
akkor az asszisztensei közül egy minimum bent van rendelőben, tehát a gondozást megoldja, ami azt jelenti,
hogy most az ESZT-nek köszönhetően felküldik a felhőbe a recepteket és ki tudják váltani a betegek. Ez
nyilván az ő jóváhagyása, tehát az az asszisztens lesz ott, aki a nevében eljárhat, de csak olyan
gyógyszereket írhat fel, amelyek eddig is megszokott gyógyszerek voltak, új gyógyszer írási jogköre nem
lesz, akkor a helyettes orvoshoz kell irányítani a beteget. De ezáltal egy jelentős beteglétszám csökkenés
lesz, tehát a gondozást az asszisztensnő fogja végezni. Így megoldódik az, hogy a Juhász doktornő csak az
aktuálisan beteg beteget lássa. Visszafordítva, ezt úgy beszélték meg, hogy cserébe az ő gondozottjai is
mehetnek hozzá, hiszen ő több asszisztenssel dolgozik, neki nem kell, hogy a Magdika bent legyen, hiszen
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őt el kell engedni szintén szabadságra. Az Ander doktornő körzetében az asszisztens az Anikó, akit
mindenképp szeretnének alkalmazni, mind az önkormányzat, mind pedig ő is, hiszen ő ismeri a
beteganyagnak a jelentős részét. Most már átlátja az Ander doktornő betegeit, de van, akivel még nem
találkozott, ezért az Anikó mindenképpen alkalmazásban maradna. A jelenlegi asszisztense, a Marika
szintén és egy 25 év alatti pályakezdőt szeretne felvenni Eu-s támogatással, aki írnoki feladatot fog ellátni
és az adminisztrációs feladatokban segíti és vállalja, hogy elvégzi az egészségügyi asszisztensi képzést az
alatt az egy év alatt, amíg alkalmazzák a pályázat idején. Így egy új asszisztens lesz, illetve gondoskodni
kell a Marikának a helyettesítéséről, ha úgy gondolja, hogy nyugdíjba vonul. Tehát ez a folyamat is
elindulna. Elmondta, hogy az ÁNTSZ-nek írt egy levelet a rendelési idejével kapcsolatban. A jelenlegi
rendelési időt lemódosítja most még - amíg december 1. előtt vannak – a minimálisan követelhető rendelési
időre azért, hogy a december 1-től az új rendelési idő ne legyen olyan hosszú, hogy 6-7-8 órát itt kell ülni
ÁNTSZ engedély szerint. A rendelési időt úgy fogja módosítani, hogy hétfőn 14-16-ig, tehát 2 óra, kedden
8-11-ig 3 óra, szerdán 14-16-ig, csütörtökön 8-11-ig és a péntek páros-páratlant megszüntetik a Juhász
doktornővel pontosan a betegátláthatóság, illetve a tervezhetőség miatt. Ezért pénteken mindig délután fog
rendelni, a doktornő pedig délelőtt. Ezt is 14-16-ig kéri. Az ÁNTSZ előír egy órás tanácsadás, amit nem
ért, mert nem vegyes körzetről van szó, ami 16 óra és 17 óra között van pénteken. Az Ander doktornő
körzetével összevont rendelés a következő: hétfőn 13-17 óráig, kedden 8-13 óráig, szerdán 13-17 óráig,
csütörtökön 8-13 óráig, pénteken 13-16 óráig, de itt betennék a tanácsadást 16-17 óráig. Ebben benne van
az ÁNTSZ által előírt minimum, amit önkormányzati helyettesítésként meg kell adni, de így tudta
összehozni a két rendelési időt. Beszélt az ÁNTSZ-szel, ők azt kérdezték, hogy van-e idő átmenni a
rendelőbe? Ez megvan oldva, mert egyhelyben vannak. Szerinte ezt így elfogadják.
Csányi Kálmán: Kiegészítésül elmondta, hogy mivel helyettesítésről van szó, az önkormányzatnak a
feladata ellátni a körzet helyettesítését, ezért az asszisztenst az önkormányzatnak kell biztosítani,
közalkalmazotti státuszba kell felvenni. A doktor úr irányítja a munkáját, de az alkalmazás az
önkormányzathoz fog tartozni. Ezt majd végigbeszélik, hogy milyen költségvetési rendelet-módosítást kell
ennek érdekében végrehajtani. Az az összeg, amit a doktor úr kért, jelenleg finanszírozza a MEP, ennek
alakulását majd fogja jelezni. Hosszú távon arra kell készülni, hogy kiegészítéseket kell tenni az
önkormányzatnak a helyettesítés finanszírozása érdekében, mert folyamatosan változik a szorzó, ahogy az
idő telik. Benne van az is, hogy az asszisztensnek a bérét az önkormányzatnak kell fizetni. Egyelőre nem
mondja, hogy nullszaldóra jönnek ki ezzel az összeggel és az asszisztens bérének összegével, mert kell
hozzátenni, de jelen pillanatban nem olyan vészes, amit ne lehetne megoldani.
Paál Huba: Együttérzését fejezte ki a doktor úrnak és megköszönte, hogy ezt vállalja az itt élő emberek
érdekében. Nem kis feladatra vállalkozik. Aggódott, de tudomása szerint már nincsen kártya plafon, tehát
átvehető az összes beteg, aki az Ander doktornőnél volt. Örömmel hallotta, hogy megoldódik a rendelés a
meghosszabbított rendelési idővel, csak drukkol, hogy a doktor úr bírja ezt energiával, mert ez egy
felelősségteljes munka és nagyon oda kell figyelni. Jó, hogy a polgármester megemlítette a finanszírozást,
hogy gyakorlatilag az önkormányzat fog a helyettesítés időtartamára szerződést kötni az OEP-pel. Tehát az
önkormányzat fogja kapni a finanszírozást. Az összegre nem kérdez rá, csak úgy értette a polgármester
úrnak a szavaiból, hogy csaknem finanszírozza, vagy elégséges az a finanszírozás, ami erre a
megnövekedett költségre vonatkozik és megoldható az asszisztensnek a közalkalmazotti alkalmazása és a
munkavégzés helye a doktor úrnál lesz. Véleménye szerint, nem könnyű munka lesz az elkövetkezendő
időben a betegellátás szempontjából és ez a kis plusz, amire utalt a polgármester úr, hogy valamit hozzá
kell tenni, amit mindenki jó szívvel teszi meg azért, hogy az itteni emberek megfelelő ellátásban
részesüljenek. Megköszönte a doktor úrnak a vállalását.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett a doktor úrtól kért egy kis engedményt,
aki ebbe belement és kb. úgy alakul ki, hogy az asszisztensnek a bérét fele-fele arányban fedezik. Tehát
nem a teljes OEP finanszírozást tartalmazza ez a 900 ezer forint, hanem egy kicsivel többet kapnak. Így
kicsit hozzájárul a doktor úr az asszisztens béréhez, tehát kevesebbet kell hozzátenni. A doktor úr
gondolkodott rajta sokáig, de aztán végül belement ebbe a konstrukcióba.
Dr. Egyed Péter háziorvos: Hozzátette az elhangzottakhoz, hogy a kártya plafon még létezik. A helyettesítés
jogcímén mennek. A kártya plafont úgy fordítja le az OEP, hogy degresszióba teszi, ami azt jelenti, hogy
egy beteg nem egy pontot ér, hanem felet, vagy 0,30-at, ami szerinte egy vállalhatatlan dolog és nem sokáig
fog így menni ebben az országban, tekintve, hogy háromezer emberért ezernyolcat kap. Létezik ez és sajnos
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meg kell említeni sok fórumon, hogy ez nem valós és nem jó. Éppen ezért alakulhatnak ki ilyen helyzetek,
hogy tulajdonképpen egy év múlva a finanszírozás majdnem a felére fog az önkormányzatnál visszaesni.
Ez egy hosszú távú gondolat, ezért is gondolkodott ennyit és tette meg ezt az engedményt, hogy felesbe
fizessék az asszisztensnek a bérét, hiszen ez sajnos sokkal nagyobb sújtó jelleggel fog egy év múlt
jelentkezni azért, mert a beteg létszám és az ellátó orvos nem egy szakorvos. Erre azért hívta fel a figyelmet
most, mert ez így korrekt. Tehát kb. egy év múlva ez a dolgot újra kell tárgyalni az önkormányzatnak. Vele
nem, mert a szerződés állandó lesz. Pont azért, mert a kártya és a beteglétszám ilyen szempontból
változékony az egészségügyi finanszírozás tekintetében.
Csányi Kálmán: Tájékoztatta a képviselőket, hogy azokból az OEP finanszírozási anyagokból indultak ki,
amit szeptember elején a megyei egészségpénztártól kaptak és amelyről tájékoztatást kaptak. Ebből tudnak
kiindulni. Tudják, hogy lesz majd csökkentés, amikor majd oda jutnak, akkor azt a problémát kell kezelni
és megoldani. Remélhetőleg talán kicsit változik ez a rész is.
Megállapította, hogy nem jelentkezett senki hozzászólásra.
Elmondta, kiegészítésként szerepelt az összevont rendelési idő, amellyel módosítani kell a tervezetet.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében helyettesítő
orvosként dr. Egyed Péter háziorvost bízza meg a háziorvosi feladatok ellátásával. A Képviselő-testület a
helyettesítésre vonatkozó feladatellátási szerződést köt dr. Egyed Péter háziorvossal jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal az alábbi módosítással:
1. A feladatellátási szerződés-tervezet 1. sz. mellékletében a II. számú háziorvosi körzet helyettesítési
rendelési ideje a következő lesz:
„A II. számú háziorvosi körzet helyettesítési rendelési ideje:
hétfő:
13.00-17.00
kedd:
08.00-13.00
szerda:
13.00-17.00
csütörtök:
08.00-13.00
péntek:
13.00-16.00
Tanácsadás: péntek
16.00-17.00”.

A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
307/2018. (X. 10.) határozata
Pusztaszabolcs Város II. számú felnőtt háziorvosi körzetében a helyettesítésre vonatkozó megállapodás
elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város
II. számú felnőtt háziorvosi körzetében helyettesítő orvosként dr. Egyed Péter háziorvost bízza meg a
háziorvosi feladatok ellátásával. A Képviselő-testület a helyettesítésre vonatkozó feladatellátási szerződést
köt dr. Egyed Péter háziorvossal jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és
tartalommal az alábbi módosítással:
1. A feladatellátási szerződés-tervezet 1. sz. mellékletében a II. számú háziorvosi körzet helyettesítési
rendelési ideje a következő lesz:
„A II. számú háziorvosi körzet helyettesítési rendelési ideje:
hétfő:
13.00-17.00
kedd:
08.00-13.00
szerda:
13.00-17.00
csütörtök:
08.00-13.00
péntek:
13.00-16.00
Tanácsadás: péntek
16.00-17.00”.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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16.55 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
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