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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 7-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Tüke László
alpolgármester
Czöndör Mihály, Kovács Dénes, Majda Benedek, Paál Huba - képviselők

Meghívottak:

dr. Nagy Éva

jegyző

Herczeg Emília
Márkus Kinga

Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 6 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Paál Huba és Tüke László képviselőket.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Paál Huba és Tüke László 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
340/2018. (XI. 7.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László képviselőket a
mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Javasolta, hogy 1. napirendi pontként az „I. számú és III. számú háziorvosi körzet
rendelési idejének változása”, 2. napirendi pontként a „II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása” című előterjesztéseket tárgyalják, 3. napirendi pont
pedig a polgármester tájékoztatója legyen a Velencei úti rendelővel kapcsolatosan. 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
341/2018. (XI. 7.) 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:
I. számú és III. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja:
Polgármesteri tájékoztató a Velencei úti rendelővel kapcsolatosan
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 1. pontja:
I. számú és III. számú háziorvosi körzet rendelési idejének változása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, az 1. napirendi pont lényegében arról szól, hogy ahhoz, hogy teljes körű
legyen az OEP finanszírozásnak a megfelelő szerződése, nem csak a helyettesítéssel kapcsolatos
háziorvosi praxisnak a dolgait kell tisztába rakni, hanem a helyettesítő orvosnak a kérdéskörét is tisztázni
kell. Ez a legutóbbi rendkívüli ülésen nem lett figyelembe véve és az OEP észrevette, hogy ezekre oda
kellene figyelni. Tehát a Juhász doktornőnek és az Egyed doktor úrnak már nem lehetne helyettese az
Ander Klára doktornő, ezért a korábban kötött feladat-ellátási szerződést ennek érdekében módosítani
kell.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy a Juhász doktornőnél a 2. pontban a rendelési időben hiba van, mert eddig
mindig szerdán délután rendelt a doktornő? Most már délelőtt fog rendelni? Ez már egy megállapodás?
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolta, hogy igen, ez már a megállapodás része. Hozzátette, hogy
december 1-jétől lesz érvényben ez a szerződés, azért is volt szükség erre a rendkívüli ülésre.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város III. számú háziorvosi körzetében a helyettesítő
orvos vonatkozásában a Primalife Medical Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

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
342/2018. (XI. 7.) határozata
Pusztaszabolcs Város III. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város
III. számú háziorvosi körzetében a helyettesítő orvos vonatkozásában a Primalife Medical Kft-vel kötött
feladatellátási szerződés módosítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és
tartalommal elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város I. számú háziorvosi körzetében
a rendelési idő, valamint a helyettesítő orvos vonatkozásában a Juhász és Társa Egészségügyi Szolgáltató
Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
formában és tartalommal elfogadja.

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
343/2018. (XI. 7.) határozata
Pusztaszabolcs Város I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város
I. számú háziorvosi körzetében a rendelési idő, valamint a helyettesítő orvos vonatkozásában a Juhász és
Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

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

Csányi Kálmán: A feladat-ellátási szerződésekkel kapcsolatban jelezte az OEP, hogy milyen
módosításokat kell elvégezni. Apróbb módosításokról van szó, amelyek belekerülnének a feladat-ellátási
szerződésbe.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy ez a 200 ezer forint, a szokásos 200 ezer forint, amit minden egyes
háziorvosnak adtak? Tehát nem kétszer 200 ezer, hogy az Egyed Péter megkapja és még plusz a
helyettesítés kapcsán is. Nem érti egészen, hogy hogy van.
Csányi Kálmán: Válaszában elmondta, a feladat-ellátási szerződések praxisonként vannak meghatározva.
Öt praxis van a fogorvosi és a gyermekorvosi praxissal együtt és mindenkinek kb. ezeket a támogatásokat
adják. Az, hogy helyettesítéssel van betöltve a praxis, ezért a helyettes orvosnak adjuk a támogatást a
feladatellátásnak megfelelően. Az Egyed doktor úr kétszer 200 ezret kapna, mert hogy nem a doktor úr,
hanem a praxis kapja, hogy el tudja azokat a feladatokat látni. Ezzel kapcsolatban vannak vitáik a
Hivatalon belül is, hogy ez hogyan, miképpen legyen, de ebben egyeztek meg, illetve szeretné, ha ezt az
összeget nem kellene emelni, hanem megmaradnának ezen a szinten.
Czöndör Mihály: Megkérdezte, hogy erről szoktak elszámolni? Tehát évente adnak egy elszámolást, hogy
mire költötték.
Csányi Kálmán: A kérdésre igennel válaszolt. Ebben egyeztek még a doktor úrral.
Herczeg Emília, a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője: Elmondta, lehetséges, hogy amiért
módosítani kellett a szerződés 13. pontját – amit az előterjesztésben le is írt pontosan -, hogy elméletileg a
Kormányrendelet értelmében rezsitámogatásra jogosultak a működtetéshez, ami pillanatnyilag a II.
körzetnél az önkormányzat lesz. Próbálja, hogy azt az 520 ezer forintot megkapja az önkormányzat és
abból bőven fedezik a kiadott 200 ezret.
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város II. számú háziorvosi körzet
helyettesítésére vonatkozó, 2018. október 11-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítását jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

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
344/2018. (XI. 7.) határozata
Pusztaszabolcs Város II. számú háziorvosi körzetében a helyettesítésre vonatkozó szerződés
módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város
II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó, 2018. október 11-én kötött feladat-ellátási
szerződés módosítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Polgármesteri tájékoztató a Velencei úti rendelővel kapcsolatosan
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Két személlyel beszélt, egyszer a jelenlegi bérlővel, aki megnézte a Szent István utcai
ingatlan két részletét is, megnézte a 2-es számú most felújított bérlakás lehetőségét. Átmeneti állapotban
el tudná fogadni, de szeretné, ha a volt háztartási bolt az ingatlanrészét felújíthatná és azt bérelhetné
hosszabb távon. ugyanazt a konstrukciót szeretné alkalmazni, amit a Velencei úti bérlakással
kapcsolatban 5 évvel ezelőtt tett. Annyi a különbség, hogy jelentős bérleti tartozással rendelkezik a
Velencei úti bérlakással kapcsolatosan. A bérleti díjjal tartozik az önkormányzat irányában. Összeget nem
mond, mert zárt ülésről lenne szó, de jelentős összeggel tartozik. Bevállalná azt, hogy önkéntes munkával,
vagy a bérleti díj hátralék terhére elvégezné ezeket a munkákat, hasonlóképpen, mint 5 évvel ezelőtt
elvégezte. Akkor önkéntes szerződést kötöttek és bizonyos anyagköltségeket az önkormányzat vállalt. a
pontos felmérés szombaton történik részükről, mert most csak a bérlő látta, a férje még nem. A bérlő lát
fantáziát ebben a volt háztartási boltban és ami hozzá kapcsolódik, amit Kovács Attiláék hozzátettek.
Megnézte a ház állapotát, a falak és a villany elkészült. Alapvetően egy teljes körű belső felújítás,
burkolat felújítás, szépítés, festés, ami szükséges, meg kell csinálni. Nem központi fűtés van, kályhát kell
venni, vagy elektromos paneles megoldást kell kialakítani. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy van
egy ilyen elképzelés. Véleménye szerint 5 évvel ezelőtt ez jól működött. Akkor egy olyan lakásból, amit
senkinek nem tudtak kiadni, egy kicsi pénzt beletettek, felújították és 5 éven keresztül használták és
tudták működtetni. Ennek a rendszernek a lehetőségét látta. Ez volt az egyik tárgyalási dolog, a másik
pedig az, amit Egyed Péter háziorvossal tett meg és ezzel kapcsolatosan egy alaprajz-tervezetet tettek le
az asztalra. Két etapban működne az átalakítása a Velencei úti rendelőnek. Ha kell a bérlő december 1-el
is ki tud költözni, azt még meg kell vele beszélni, hogy december 1, vagy január 1. lesz a költözési
határidő. December 1-ig kialakulna a jelenlegi rendelő megosztása egy hangszigetelt gipszkarton fallal,
hogy a két asszisztens elkülönítése megtörténhessen és ezáltal gyorsítani lehessen a rendelést. Ha ez
megtörténik, kellene egy olyan ajtót odarakni, ami majd a mozgássérültek számára is jó lenne, tehát
hosszú távon ez a gipszkarton fal megmaradna. Ez elkészülne december 1-ig, amit az önkormányzatnak
kellene finanszírozni, elvileg erre lenne kivitelező, tehát meg tudná csinálni. Küldtek az önkormányzat
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részére egy szándéknyilatkozatot, hogy elvégeznék a munkát ezen a hétvégén, de ennél részletesebb
anyagi dolgot nem kapott Pupp Józseftől, aki Pusztaszabolcson él, de a vállalkozása iváncsai. Alkalmas
lenne a feladat elvégzésére és el is vállalná és vállalkozóként tevékenykedik. Nem az italkereskedéssel
foglalkozó Pupp, hanem ez egy másik Pupp család. A következő lépés, hogy árajánlatot kér a munka
elvégzésére vonatkozóan. A második etap valamikor március végére fejeződne be, a bérlakás konyha és
ebédlő részét alakítanák át orvosi rendelővé. A doktor úrral abban egyeztek meg, hogy nem vonják össze
a különböző infrastrukturális közműveket. Jelen pillanatban a lakásnak van saját órája, a gázra, a vízre és
a villanyra, van saját gázzal történő fűtésrendszere. A jelenlegi rendelőnek is van önálló fűtésrendszere.
Jelenleg a rendelő közüzemi díjait az önkormányzat fizeti, szóban abban egyezett meg a doktor úrral,
hogy a jelenlegi lakásnak a közüzemi díjainak a 40%-át fizetné az önkormányzat, a másik részét pedig a
doktor úr, tehát olyan módon alakulna, hogy amit általában a betegek használnak, mint orvosi rendelő,
annak a közüzemi díjait az önkormányzat fizetné továbbra is. A kialakításhoz kapcsolódóan még lenne
egy olyan kialakítás, hogy az öltözőnek kialakított rendszert felszámolnák, ezzel megnövelnék a
váróterem kapacitásait a második átalakítással. Ennek a költségeit is az önkormányzatnak kellene fedezni,
amihez még hozzájárul az udvar átalakítása is, hogy a parkolás rendszerét is ki lehessen alakítani.
Körülbelül ezeket a tárgyalásokat folytatta, az első etapot lassanként meg kell csinálni, jött a
szándéknyilatkozat, a telefont még nem vették fel, hogy ebből tovább tudja folytatni a tárgyalást. Erről
szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet. Fontos, hogy esetlegesen folytathatja-e a tárgyalást a
jelenlegi bérlővel ezzel a konstrukcióval.
Paál Huba: Megjegyezte, hogy nem lehet eligazodni a rajzon. Több problémája van vele. Egyrészt nem
látja a wc-t, nem tudja, hogy hová fog kialakulni az infúzió. A méretarányok nem stimmelnek. Nem érti,
hogy miért van szükség a két infúzióra, fekhelyre. Magánrendelés fog folyni, mert az infúzióellátás
szakellátási körbe tartozik, vagy csak sürgősségi esetben szokta a háziorvos használni. Például Erdélyiné
Anikó most egy kis helyen, a fektetőben van, Okosné Marikának nagy helye lesz. Ahová a doktor úr van
berajzolva, az a folyosó? Ahogy bemegyünk, ott a bejárat a lakásnál. Ott van egy kis helyiség és utána
megy fel a lépcső. A lépcső mellett nyílik a konyha, az ebédlő. Nem tudja, hogy ez milyen rajz. A 3.
dolog, ami elgondolkodtatta, az, hogy a doktor úr azt mondta, hogyha ez megvalósul, akkor tud majd
rezidenseket fogadni, ami a lakásproblémával megoldódik. Véleménye szerint nem egészen korrekt az a
megoldás, hogy a közüzemi költségek 40%-át az önkormányzat fizeti, 60%-át pedig a doktor úr. Ha ezt a
lakásrészt igényli, akkor aki odaköltözik, bérelje az önkormányzattól. Szerinte ez a tiszta helyzet, mert
sok minden összemosható ebben a dologban. véleménye szerint, ha erre sor kerül, akkor ezt végig kellene
gondolniuk.
Csányi Kálmán: A második alaprajz azt a hibát követi el, hogy a jelenlegi rendelő átalakítását vizsgálja és
hogy hogyan lehet a váró területét megnövelni. Ezért nem tartalmazza sem a wc-t, sem a bérlakás
kérdéskörét. Mivel a bérlakást nem tartalmazza, ezért a bérlakás átalakítását olyan módon képzelik el,
hogy a jelenlegi rendelőhelyiség és a bérlakás folyosója közötti ajtót ismételten megnyitják, illetve
bővítik az újhoz a mozgássérült törvényeknek megfelelően. A lépcső megmarad a jelenlegi helyén, hogy
fel lehessen menni az emeletre, viszont a jelenlegi ebédlő és konyha helyén alakulna ki az orvos által
használt rendelő, mert a többi rendelők, amik az alaprajzon vannak, a kötözőhöz lényegében nem lenne
hozzányúlva, lenne egy beavatkozó asszisztens, aki kötöz, ha szükség van rá, akkor infúziót köt. Juhász
doktornővel erről beszéltek, hogy ő nem tudja méltó körülmények között az infúziót bekötni, akiknek
szükség lenne rá. Van egy ilyen igény a háziorvosok irányába, hogy ezt el kell végezni. Amikor a doktor
úr először itt volt, akkor elmondta, hogy van egy olyan elképzelés, hogy az I-es számmal jelölt, most
leválasztott rendelőrészbe az adminisztrációs feladatokat ellátó asszisztens lenne, aki az általános
recepteket, a TB finanszírozással kapcsolatos táppénzes papírokat intézné. A 40% onnan indul ki, hogy a
doktor úr azt nyilatkozta a testület előtt, hogy ingyen és bérmentve szeretné kérni az egész épületet, ehhez
képest tette ezt az ajánlatot, amibe egyelőre belement, hogy a lakásrész rezsiköltsége 60%-át fizeti.
Egyelőre idáig jutottak. Ha egyik rendelőhelyiségből a másikba a lakáson keresztül lehetne átmenni,
akkor nem kapnák meg a rendelőhelyiség üzemeltetésére vonatkozó engedélyt. De ha az orvos
rendelkezik a lakásfizetéssel és azt mondja, hogy az emeleten levő helyiségek nem lakásként
funkcionálnak elsősorban, hanem pihenőként, illetve orvosi konyhaként, öltözőként és egyéb
tevékenységként. Juhász doktornőnek is volt egy ilyen megjegyzése múlthét szerdán, hogy megfelelő
körülmények között az orvos, illetve az asszisztens még átöltözni sem tud és a szendvicsét sem tudja hol
megenni. Ezeket a problémákat akarja a doktor úr ezzel megoldani. Tehát a jelenlegi váró megmaradna
várónak, a jelenlegi wc megmaradna wc-nek, annyi a különbség, hogy a jelenlegi váróhoz azt a kicsi

7
öltözőrészt hozzátennék. Ilyenkor másfél méter is sokat jelent, 8-10 ember is befér a másfél méteres
részbe.
Majda Benedek: A falakkal annyit szeretne foglalkozni, hogy mindegyiket egyenesen szeretné tovább
vinni, azért alakultak ki így a helyiségek. Az elhangzott információkkal kapcsolatban az, hogy jelezték
szándékukat, hogy meg tudná csinálni ez a vállalkozás, több árajánlatra nincs szükség, a hétvégéig, hogy
nem tudják ezt elvégeztetni, hogy egyetlen jelentkező van csak. Nem tudja, hogy ilyenkor kell-e több
árajánlat, illetve kell-e döntés arról, hogy melyik árajánlatot fogadják el, hogy egyáltalán mennyit tudnak
áldozni rá. A fenti bérlettel kapcsolatban egyetért Paál Huba képviselő úrral. Elesnek a bérleti díjtól,
elköltöztetnek egy lakót, ami alapjában véve is egy nehéz döntés volt, a bérleti díjtól is elesnek. Felmerül
annak a gondolata, ami a fogorvosi rendelőnél volt, hogy egyetlen egy klímaberendezést kértek és azon
vitatkoztak, hogy a doktornő vajon fog-e magánrendelést csinálni, vagy sem és hogy ezt támogatják-e,
vagy nem. Itt ennél sokkal többről van szó. A doktornőtől elhangzott, hogy 2 millió forintot tett bele a
Szabolcs ligeti rendelőbe, hogy az ő képét alakítsa. Mi van akkor, ha a többi doktor is elkezdi, hogy neki
pihenő kell, teakonyha, meg hogy mindent vállaljanak át. Ezen el kellene gondolkodni, egyetért, hogy
abszolút aránytalan a támogatás a körzeteknek. Nem tudja, hogy lehetne-e a doktor úrral valamiféle
megállapodást kötni, hogy próbáljon valamennyit ő is beletenni.
Czöndör Mihály: Nem tudja, hogy mit szeretne a doktor úr abba a nagy épületbe csinálni. Azt sem tudja,
hogy a rezidensek mihez kellenek, a háziorvostan hallgatók, vagy a sebészet rezidenségéhez, mert a
doktor sebész. Akar-e magánrendelést csinálni, mert minek fent rendelő, ha már lent van. Megalomániát
lát ebben az egészben, így ő sem ért egyet ezzel a 40%-kal, főleg, mert valószínű, hogy akar
magánrendelést és ha magánrendelés van, akkor az elég jó bevételt jelent nála és nyilván azt ott akarja
majd fent csinálni, szóval azért kell neki a rendelő, akkor fizesse annak az egész rezsijét és bérleti díját.
Véleménye szerint nem kell felvállalni, mert nekik van 3 felnőtt praxisuk, megvan a 3 rendelő. Megérti,
hogy itt fogja helyettesíteni Ander Klára doktornőt, tudomása szerint Juhász doktornő is helyettesíti, tehát
nem is az egész körzettel kell számolnia. Nem lát tisztán. Az, hogy lesznek rezidensek, abból mi haszna
lenne a településnek. Talán beszállnak a rendelésbe? Gyakorlatilag odaadnak egy kacsalábon forgó
rendelőt ráadásul még fel is vállalják annak a teljes költségét. Kicsit túlzottnak tartja, nem érti. Az általuk
fizetett költséget is túlzásnak tartja.
Csányi Kálmán: Megköszönte a véleményeket. Véleménye szerint kötelező feladatokat kell ellátnia az
önkormányzatnak, meg kell oldani. Első alkalommal, amikor megállapodtak a helyettesítésben, hogy
Egyed doktor úr ellátja, akkor a doktor úr ezeket a dolgokat mind elmondta, sőt akkor még arról volt szó,
hogy csak azt vállalta, hogy a szépészeti dizájn dolgokban tud segíteni, más dolgot nem vállalt fel.
Teljesen ingyenesen gondolta az egész épületet, hogy minden költséget az önkormányzat fizet. Ez volt a
kiindulópont, amikor arról tárgyaltak, hogy ki helyettesítse Ander Klára doktornőt. Nem mondták, hogy
ne így legyen, mert ha mondták volna, akkor ő is mondhatta volna azt, hogy köszöni szépen, nem kívánja
végezni Ander Klára doktornő helyettesítését, az önkormányzat egy másik megoldással oldja meg ezt a
történetet. Lesz neki egy harmadik rendelő, amelyben ezt a feladatot el tudja látni. Van egy feladatuk,
amit meg kell oldani, egyelőre ezen az áron tudják megoldani, Ander Klára nem talál egy harmadik
orvost, utána pedig hozzájuk száll a jog, akkor pedig az önkormányzat nem talál egy harmadik orvost,
hogy ez ilyen módon történjen. Jelen pillanatban igazat ad a képviselőknek, de a polgármester úr nem a
mögöttes szándékkal szeretne foglalkozni, hanem hogy hogyan tudják ellátni ezt a feladatot, amely
számukra roppant fontos úgy, hogy az orvos és a betegek méltó körülmények között legyenek és ezeket
senki sem cáfolta meg a doktor úrral szemben. Jelen pillanatban ez a lehetőség van. Egyetért azzal, hogy
ha van egy harmadik orvos, aki idejön a szobor melletti rendelőbe és nincs szükség összevont körzetű
működtetésére, akkor azt tárgyalják újra, hogy hogyan, miképpen legyen, de jelen pillanatban Egyed
doktor úrnak kell 3500 beteget ellátnia és olyan komfortot kell kialakítani, hogy a betegek minél
hamarabb megkapják a gyógyszert és ellátást. Eredményként könyvelte el a 60%-os rezsi kérdését. Nem
akar fűtésrendszert kialakítani, mert itt még arról volt szó, hogy közös fűtésrendszer legyen, ezt a
költséget nem szeretné felvállalni és a beszélgetésben ebbe belement a doktor úr, hogy ezt a plusz néhány
millió forintot, ami ilyenkor szükséges egy közös fűtésrendszer kialakításához. Nem kell, remélhetőleg
később sem fog kelleni.
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Herczeg Emília, a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője: Amit mondott Czöndör Mihály, ahhoz
csak annyit fűz hozzá, hogy fent az emeleten, ahogy elmondta a doktor úr, ott nem lenne rendelés, hanem
ahol az infúziósok vannak terv szerint, ott most irattár van és az költözne fel. Azt mondta a doktor úr,
hogy a jelenlegi betegállományának irattári anyaga már annyi, hogy innen kifolyik, két körzeté még több
lesz, tehát ott egy szoba csak irattár lesz. Amit mondott Paál Huba, hogy Okosné Marikának mennyi lesz
a helye, nem ért vele egyet, mert ő látta azt a helyet és nem lesz nagy hely, a rajzon úgy tűnik, de nem. Itt
csak két asszisztens van, mert a doktor úr azt mondta, hogy 3 asszisztenst szeretne, plusz a rezidenseket
és ahhoz kellene az egész épület, de ez még csak a jelenlegi, amit december 1-ig, ha feláll, hogy onnantól
két körzet és azt csak így tudják majd ellátni zökkenőmentesen. Egyetért a képviselőkkel a 60-40-es
aránytalanról, sokat vitatkozott a polgármester úrral, de örül, hogy idáig eljutottak, hogy engedett a doktor
úr is és a polgármester úr is, szóval véleménye szerint ezt el kéne fogadni és ha valaki május 31-ig
megvásárolja Ander doktornőtől a praxisjogot, akkor vagy visszaszáll rájuk és ők tudnak valakit hozni,
akkor újra kell tárgyalni ezeket a doktor úrral, mert akkor már nem két körzetet fog ellátni.
Csányi Kálmán: Még egy kérdésre válaszol. Nem tudja pontosan az átalakítás költségeit. A november 30án és december 1-jén esedékes átalakítás költségét, a gipszkartonfal és a villanyvezeték átalakítását. Nem
tudja, hogy mennyi lesz, ha arról lesz szó, akkor a november végi testületi ülésre beviszi az árajánlatot,
hogy az alapján tudjanak dönteni. Utána pedig a normál menetben a lakás, illetve a váró- mert ez egy nem
normál menet-, kialakításának a kérdésköréhez pedig a normál eljárásban kell árajánlatokat kérni, hogy el
lehessen végezni mindezt.
Paál Huba: Véleménye szerint ezek az elképzelések abba az irányba mennek, hogy itt marad a két
praxiskörzet. Ha viszont abban gondolkodnak, hogy ennek az 5500 embernek mégis csak jobb a 3 körzet,
mint ahogy korábban is volt, akkor nekik nem szabadna a 3. körzetről lemondaniuk a lehetőségéről. Ha
viszont fenntartják a 3. körzetet, akkor ezeknek az átalakításoknak a volumene eltúlzott. Nem számolnak
azzal, hogy ha ez a helyettesítés hosszabb távon fog menni, akkor bejön egy finanszírozási degresszió.
Úgy emlékszik, hogy a doktor úr mondott is valami olyasmit, hogy ha igen, akkor mi történik és amikor
rákérdeztek, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzatnak ismét bele kell nyúlnia a zsebébe, mert
akkor ki kell pótolni a kettő összeget. Úgy tűnik neki, hogy kényszerpályán vannak és ezt kihasználják.
Tudja, hogy orvosokkal nagyon nehéz, mert nagyon kiszolgáltatott, mert sosem lehet tudni, hogy mikor
lesz beteg. Egy kicsit túlzottnak érzi az igényeket és megvan a lehetősége. Nem szívesen mondja, de
kényszerítik őket. Véleménye szerint le kell ülni a doktor úrral, mert nagyon el tudnak menni anyagilag is
és nem biztos, hogy indokolt ez a mértékű fejlesztés. Ha azt mondja a doktor úr, hogy ő egy magánpraxist
akar csinálni és bérli az önkormányzattól ezeket a dolgokat, akkor ez egy másik tárgyalási kérdés. Azt
gondolja, hogy mindegy, hogy rezidens, vagy nem, de legalább 80 négyzetméter a lakás, 3 szoba van,
fürdőszoba, stb. Nem mindegy, hogy a lakosok mit szólnak, hogy jó ellátás legyen, de a váró nem sokat
fog nőni. Ami gyakorlatilag a doktor úr kényelme, hogy fel tud menni. A rezidens nem dolgozhat
önállóan, tehát azért orvos gyakornok, mert csak orvosi felügyelet mellett dolgozhat, gyakorlatilag itt
szerzi meg azokat a képességeket, tudást, hogy önállóan tudjon dolgozni. Nagyon nehéz, ő biztosan
keményebb lenne ezekben a tárgyalásokban, mert érez mögötte egy kis kényszerhelyzetet, ha pedig
meglépi, az nagyon sokba fog kerülni az önkormányzatnak.
Csányi Kálmán: Ezt a kényszerhelyzetet már múlthét szerdán szerette volna érzékeltetni, nem véletlenül
nem azt a javaslatot preferálta, hogy a Velencei úti rendelő átalakítása történjen meg, nem véletlenül
készített elég sok dolgot annak érdekében, hogy az Adonyi úti rendelőt reaktiválják, mert ezt a
lehetőséget látta hosszútávú, jó megoldásnak. A kételyeik és a doktorok egybehangzó, határozott
véleménynyilvánítás miatt, hogy mindkét doktor a jelenlegi rendelőben szeretne maradni, mind a 6
képviselőt, akik ott voltak, meggyőzték arról, hogy ezt a helyzetet kell konzerválni és ha ezt a helyzetet
konzerválják, akkor ennek ez a következménye, amiről tájékoztatta a képviselőket, hogy ezek a lépések
jönnek. Erről tudtak, erről beszéltek, ez minden képviselő tudásában jelen volt.
Majda Benedek: Megértette a polgármester úr érveit, lényegében elfogadja. A rezidens az orvos etikaijogi kérdés is, hogy egyáltalán foglalkoztathatja-e azokkal a betegekkel, akik a körzetükben vannak, vagy
kell-e hozzájárulás az önkormányzat részéről, vagy akár a beteg részéről, mert nem úgy van meghirdetve,
hogy ez egy oktató háziorvosi körzet, mint egy kórháznál. Nem tudja, hogy fog-e még valami szerződés
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születni ezzel kapcsolatban, de egy jó szerződéssel határt lehetne szabni ezeknek a dolgoknak, hogy
milyen feladatot végezhet, hogy milyen jogkörrel veheti igénybe ezt az épületet. A kényszerhelyzetről az
a véleménye, hogy ők vannak kényszerhelyzetben, de ha ez a fejlesztés megvalósul, akkor a doktor úr
lesz kényszerhelyzetben. Ha valami nagyon jót csinál, akkor előbb-utóbb ők lesznek előnyben, mert
vissza kell adniuk ezt a dolgot és akkor utána bekeményíthetnek, mert ha valami jól beindul, akkor utána
nem akar majd elmenni, akkor esetleg ők tudják a maguk javára fordítani.
Csányi Kálmán: Röviden körülbelül itt tartanak a tevékenységben, hogy próbál a bérlőnek humánus
jellegű helyzetét. 5 év telt el a 10 éves bérleti viszonyából, ráadásul jó szakember, ezért szeretné, ha
maradna Pusztaszabolcson, ezért kell valamiféle elhelyezési lehetőséget találni. Erről szerette volna
tájékoztatni a képviselőket, hogy hol tart a tárgyalás és valószínű, hogy erről a hó végén még beszélni
fognak. Úgy érzi, hogy kényszerdöntéseket kell hozniuk. Úgy döntöttek, most már ezeket a lépésekkel
kell továbblépni.
Tüke László: Továbbgördítené, amit Paál Huba képviselő mondott, mert ez egy komoly probléma lesz,
kicsi esélyt lát ő is, de mi lenne, ha bejelentkezne a betöltetlen praxisra egyorvos. Ezt a rendelőt most
kialakítják úgy, hogy Egyed doktor igényeinek megfelel. A Szabolcs ligeti rendelő Juhász doktornő
igényei szerint fog alakulni, illetve Valkó doktor pedig megkapja az új részt, ahol kifejezetten
gyermekorvosi rendelő fog működni. Hová fog menni ez a 3. orvos, hogyha mégis megy. Ha végignézik,
akkor tudunk helyet szorítani, mert ezek nem magánrendelők, tehát azt tudják mondani, hogy innentől
kezdve váltott rendeléssel megosztják a rendelőt a két orvos között. Ez működhet, de nem ugyanaz. Az is
látszik, hogy helyszűke van a Szabolcs Ligetben, ami most megoldódik, de egy orvosra csinálják meg,
akárhonnan is nézik. A Szabolcs liget is gyakorlatilag egy orvosos lesz, tehát kell még egy harmadik
rendelő a harmadik praxisnak és azt is rendbe kell tenni, hogy hol és merre, arról lehet vitatkozni, de azt
mihamarabb meg kell csinálni, ha abban gondolkodnak, hogy 3 orvost akarnak hosszútávon. Ezt nem
most kell megoldaniuk ennél az asztalnál, de lehet, hogy néhány hónapon belül ennél az asztalnál újra elő
fog kerülni ez a dolog. Úgy látja, hogy ez egy nagyon komoly és hosszútávú probléma.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint Juhász doktornőnek van egy rendelője, és asszisztensi fogadó résszel,
ezt használja. Nagyon figyelni fog, hogy ne terjeszkedjen, hogy ne akarja a Valkó doktor úr által jelenleg
használt két helyiséget. A jelenlegi Belügyminisztériumi pályázatot úgy alakítgatták, hogy a harmadik
praxis kötelező eszközeit is kipótolják, vagy megvásárolják, hogy biztosan meglegyen, hogy el lehessen
indítani egy harmadik orvos kérdéskörét, mert úgy gondolták, hogy Ander Klára doktornő átköltözik, egy
csomó eszköz ottmarad Egyed doktor úrnál, és Ander Klárának pedig kellenek eszközök és úgy írták meg
a pályázatot, tehát azok az eszközök ott, abban a rendelőben, azokban a helyiségekben ott lesznek. Biztos,
hogy lesz igény a doktornő részéről, hogy terjeszkedjen, de most elszántnak érzi magát annak érdekében,
hogy ezt a terjeszkedést megakadályozza pontosan azért, hogy azt a harmadik orvosi praxist be tudják
tölteni. Ha már pályázatokról beszélnek, akkor ha minden jól megy, akkor jövő héten szerdán, ha nem
megy minden jól, akkor jövő héten csütörtökön kellene a közbeszerzési felhívásra beérkezett ajánlatokra
döntést hozni. Jelen pillanatban az egészségügyi centrumnak az értékelése megtörtént, az 5-ből 3-an adták
be, az egyik összekeverte az egészségügyi centrumon belül a BM és a TOP pályázatot, úgyhogy
valószínűleg érvénytelen és van 2 érvényes pályázat, úgy tűnik, hogy az egyik benne van abban az
értékhatárban, amelyet meghatároztak. Ez a keveredés egy nap volt, mire rájöttek, hogy mi a hiba és miért
kell valószínűleg az egyik pályázatot érvénytelennek minősíteni. Az iskolai pályázat értékelése
folyamatosan zajlik, a hétfőn adták be az iskola energiahatékonysági pályázatra kiírt ajánlatokat. Azt
hétfőn adták be, ma még szerda van és eddig az egészségügyi centrummal foglalkoztak. Reméli, hogy
jövő hét szerdán délután, vagy csütörtökön már tudnak dönteni a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan. Ha
esetleg tudják úgy intézni a dolgukat, akkor ezzel kellene számolni.
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