EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

20/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. október
24. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Döntés a 2. sz. háziorvosi körzetben feladat ellátási szerződés megkötéséről
52/2016.(X.24.) sz. határozat
2. Tájékoztató a járóbeteg szakrendelés működéséről
Előadó: szakorvosok
53/2016.(X.24.) sz. határozattól - 55/2016.(X.24.) sz. határozatig
3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
56/2016.(X.24.) sz. határozat
4. Egyebek
1. Kérelem a községben praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó mentessége iránt
57/2016.(X.24.) sz. határozat

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő bizottsági tag jelen van. Gál-Szalai
Erika bizottsági tag családi okok miatt, Soltész Gábor bizottsági tag pedig munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Antal Attila Norbertné bizottsági tagot a
jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.

1/8

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy aki
a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A vendégekre való tekintettel elsőként tárgyalják a Döntés a 2. sz. háziorvosi körzetben
feladat ellátási szerződés megkötéséről című napirendi pontot.

Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a 2. sz. háziorvosi körzetben feladat ellátási szerződés megkötéséről
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mint, ahogy láthatják Doktornő már korábban beadott egy tájékoztató levelet, hogy
december 31-ig kíván dolgozni, ezután nyugdíjba szeretne vonulni, nem szeretne tovább
dolgozni. Abban az időben még a praxist nem sikerült értékesítenie. Amikor az
önkormányzat a levelet megkapta, nyílván Polgármester úrral egyeztetve elkezdtek kutatni,
mert nekik feladatuk, hogy minél hamarabb orvos legyen a településen. Azt nem tehette
meg az önkormányzat, hogy december 31-ig várnak. Sajnos Vincze Doktor úr után 2 évig nem
volt háziorvos. Soltész Gábor képviselő közreműködésével látóképbe került Oláhné Dr.
Kusicza Eszter. Akkor a Doktornővel úgy tárgyaltak, hogy amennyiben az önkormányzathoz
visszakerül a praxis, akkor ő jöhetne háziorvosnak. Időközben Dr. Szabó Mária jelezte, hogy
mégis sikerült eladni a praxisát Dr. Fábián Ferencnek. Jogszabály szerint a praxisjog a
háziorvosé, azt a háziorvos értékesítheti. Amennyiben nem sikerül, csak abban az esetben
kerül vissza az önkormányzathoz. Amennyiben a praxisjogot Doktornő értékesíti, azután
kerül az önkormányzat a látóképbe, ugyanis az önkormányzatnak az adott orvossal feladat
ellátási szerződést kell kötni. Habár erre nincs jogszabályi kötelezettség, de Doktor úr csak
úgy tud elkezdeni dolgozni, ha az önkormányzat megköti vele a feladat ellátási szerződést.
Időközben Oláhné Dr. Kusicza Eszter is igyekezett volna megállapodni Dr. Szabó Máriával, de
ez eredményre nem vezetett. Így tulajdonképpen Dr. Fábián Ferenc lesz az, akivel az
önkormányzat szerződést tud kötni. Ha az önkormányzat Fábián Doktor úrral a szerződést
nem köti meg, akkor Doktornő úgy nyilatkozott, hogy akkor addig dolgozik, amíg az
egészsége engedi.
Dr. Szabó Mária háziorvos:
Nem adja a praxist a Doktornőnek, mivel a háta mögött intézkedett, úgy hogy ígérete
ellenére nem kereste meg. Ez még a nyár folyamán volt. Utána elkezdett tárgyalni Fábián
Doktor úrral, aki jelezte, hogy őt érdekelné a praxis. Utána hallotta, hogy Oláhné Dr. Kusicza
Eszter már itt járt Egyeken, megnézte a rendelőt és a szolgálati lakást, hogy ő ide fog jönni.
Ezt meglepetéssel hallotta, mert arról volt szó, hogy először őt fogja keresni és nem a háta
mögött intézkedik.
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Valóban írt az önkormányzatnak, hogy a praxist leadja az önkormányzatnak, amennyiben
nem sikerül eladnia, de ez még szeptemberben történt. Úgy gondolja, hogy ha nem sikerült
volna eladnia a praxist és leadja az önkormányzatnak, akkor is az lett volna a módja, hogy
tájékoztassák, hogy nem sikerült eladni és az a cél, hogy betöltsék a praxist. Tudja, hogy
nehéz háziorvost találni, de szerinte ezeket a dolgokat akkor is rá ért volna novemberben
intézni.
A Doktornő tudta, hogy az OEP erre ad támogatást, tehát ez a praxis a Doktornőnek egy
fillérjébe sem került volna, mert az OEP a kezdő háziorvosoknak ad 4 millió Ft-ot, hogy egy
nyugdíjas háziorvostól praxist vásároljon. Doktornő azt a tájékoztatást adta, hogy neki azt
mondták az önkormányzatnál, hogy fölösleges intézkednie, mert úgy is megkapja a praxist.
Tájékoztatta, Oláhné Dr. Kusicza Esztert hogy ő már Fábián Doktor úrral megkötötte a
szerződést. Ha a Doktornő nem így csinálta volna, akkor tárgyalhattak volna. Sőt megvárta
volna, hogy Oláhné Dr. Kusicza Eszter elintézze az OEP-nél a támogatást, mert semmi nem
sürgette volna, hogy január 1-el ezt a praxist rögtön odaadja. Dr. Fábián Ferenccel már
szerződést kötött, így nem adja oda Oláhné Dr. Kusicza Eszternek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Oláhné Dr. Kusicza Eszternek tényleg megmutatták a bérlakásokat, tárt karokkal fogadták
volna, mivel nem tudtak róla, hogy Fábián Doktor úr képbe került. Az önkormányzat részéről
egyértelmű a helyzet. Dr. Szabó Mária először Fábián Doktor úrral állapodott meg, tehát ez a
mérleg nyelvét ide billenti, illetve Fábián Doktor úr már kész háziorvos, január 1-től kezdene
praktizálni, Oláhné Dr. Kusicza Eszter pedig csak az év második felétől tudott volna
praktizálni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Oláhné Dr. Kusicza Eszter januártól mentoráltként tudott volna kezdeni, mert még hiányzik a
szakvizsgája. Az említett pályázatról ők nem tudtak. Párhuzamban mentek a dolgok, mert
Dr. Szabó Mária továbbra is keresett háziorvost, illetve az önkormányzat részéről is
igyekeztek minél hamarabb orvost keresni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő nem adott neki felvilágosítást, de bárki adta neki a felvilágosítást, helyesen adta, mert ha
Fábián Doktor úr nem került volna a képbe, akkor tapasztalatok alapján ennek a praxisnak ez
lett volna a sora. Tehát ez a felvilágosítás nem volt helytelen, csak az élet felülírta, mert
időközben képbe került Fábián Doktor úr. Azt gondolja, hogy a történteken túl vannak. Egy
döntési lehetőség van a bizottság és a Képviselő-testület előtt.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Doktornő nyilatkozik róla, hogy Fábián Doktor úrral kötötte meg a szerződést és ezen nem
kíván változtatni. A bizottság javasolja a feladat-ellátási szerződés megkötését Fábián Doktor
úrral.
Dr. Szabó Mária háziorvos:
Így van, ezt el is mondta. Nyilatkozik, hogy Fábián Doktor úrral kötötte meg a szerződést és
ezen nem kíván változtatni.
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Dr. Fábián Ferenc:
Oláhné Dr. Kusicza Eszternek tisztában kellett lennie azzal, hogy praxis jogot csak a praxissal
rendelkező háziorvostól vásárolhat meg. Az önkormányzathoz akkor jöhetett volna, amikor
ez visszaszáll az önkormányzatra. Tehát valahol ő hibázott ebben a dologban és azt is
tudhatta volna, hogy az OEP-nak vannak erre pályázatai és ezt jelezni kellett volna az
önkormányzat felé. Úgy gondolja, hogy nagyot hibázott, amikor nem Dr. Szabó Máriához
ment, mert ez a Doktornő tulajdonjoga és annak adja el, akinek akarja.
Dr. Szabó Mária:
Januárban sem késett volna el az önkormányzat, ha akkor adja oda a Doktornőnek a praxist.
Korán volt még a Doktornő intézkedése, mikor még az övé volt a praxis.
Dr. Fábián Ferenc:
Az önkormányzat is jobban jár, ha képzett orvos veszi át a praxist és nem olyan, akinek még
minimum két évig, de akár öt évig is gyakorlatra kellett volna járnia, és az itt lévő orvosoknak
kellett volna helyettesíteni. Az önkormányzatnak is az, az érdeke, hogy a lakosság a lehető
legjobb színvonalon legyen ellátva és ha valaki idejön, akkor legyen itt és ne gyakorlatra
járjon.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatását és egyben javasolja a
vele megkötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő felbontását 2016.
december 31-el, illetve javasolja, hogy a 2. sz. háziorvosi körzetben az egészségügyi feladatellátási szerződést Dr. Fábián Ferenccel kössék meg 2017.01.01-től, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
52/2016.(X.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek tudomásul venni Dr. Szabó Mária
háziorvos tájékoztatását és egyben javasolja a vele megkötött feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő felbontását 2016. december 31-el.
Továbbá javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a 2. sz. háziorvosi
körzetben az egészségügyi feladat-ellátási szerződést a Medifár 2004. Kft-vel
(Székhely: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 18., Cg.: 09-09-011062, adószám:
13369176-2-09, képviseli: Dr. Fábián Ferenc) kösse meg 2017.01.01-től.
Határidő: 2017. január 1. és folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megköszöni Dr. Szabó Máriának az eddigi munkáját, Dr. Fábián Ferencnek pedig sok erőt és
kitartást kíván a munkájához.

4/8

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2. Tájékoztató a járóbeteg szakrendelés működéséről
Előadó: szakorvosok
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A szakorvosok beküldték a tájékoztatóikat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a tájékoztatókat vegyék tudomásul.
Kolozsvári Doktor úrnak van egy kérelme. Múltkor már jelezte ez ügyben, hogy nagyon
siralmas a finanszírozás. Korábban született egy olyan testületi döntés, hogy amennyiben
OEP finanszírozottá válik, akkor a 150.000 Ft-os eszközbérlet helyett csak 100.000 Ft-ot fizet
az önkormányzat. Tény és való, hogy senki nem erre a finanszírozásra számított. Ez az OEP
finanszírozás kevés, ezért kérné továbbra is a 150 000 Ft-os finanszírozást. Azt gondolja,
hogy méltányolható és javasolná továbbra is a 150 000 Ft-ot. Szerinte nem lenne fer csak
tőle elvenni. Javasolja a korábban született testületi határozat hatályon kívül helyezését.
Másik dolog az általa írt előterjesztés. A fül-orr-gége szakrendelés nincs feltöltve. Van kb.
45 000 pont érték, amit jelenleg mindenki közösen használ. Megnézte és kiemelkedően
magas a szemészet által történő felhasználás. Szerinte a szemészeten nincsenek sokan. A
szakorvosoknak az önkormányzaton keresztül megy a finanszírozás, intézményi szinten ők
kapják a pontokat. Tehát az önkormányzatnak joga van bele szólni, ki mennyi pontot kap.
Idáig nem szóltak bele. Ez év végén a pályázati fenntartási kötelezettség lejár. Jövő év elején
erre a témára vissza lehetne térni. A sebészet mellett a kardiológiai szakrendelés is
alulfinanszírozott. Javasolja, hogy jövőre, amikor a pályázati fenntartási kötelezettség lejár,
akkor avatkozzon be az önkormányzat és állítsák fel, hogy kinek mennyi pontot engednek
felhasználni.
Javasolja, hogy a járóbeteg szakrendelés működéséről szóló tájékoztatót vegyék tudomásul.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi a járóbeteg szakrendelés működéséről szóló tájékoztatót,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
53/2016.(X.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a járóbeteg
szakrendelés működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a kardiológia szakrendelés eszközbérleti díjára továbbra is havonta 150 000
Ft-ot biztosítson az önkormányzat. Javasolja a korábban született testületi határozat
hatályon kívül helyezését.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kardiológia szakrendelés eszközbérleti díjára továbbra is
havonta 150 000 Ft-ot biztosítson az önkormányzat, illetve a korábban született
387/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezését, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
54/2016.(X.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kardiológia szakrendelés
eszközbérleti díjára továbbra is 150 000 Ft/hó összeget biztosítson.
Javasolja a 387/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a felhasználható pontok tekintetében jövő januárban tárgyalja újra az
önkormányzat.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a járóbeteg szakrendelésekre járó finanszírozási pontok
felülvizsgálatára, átcsoportosítására 2017. január havi ülésen kerüljön sor, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
55/2016.(X.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a járóbeteg szakrendelésekre járó
finanszírozási pontok felülvizsgálatát, átcsoportosítását.
Javasolja, hogy a fenti felülvizsgálatra a 2017. január havi ülésen kerüljön sor.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A jogszabály a körzeteknél úgy fogalmaz, hogy háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátásról van szó. Ebből a korábbi rendeletbe csak a háziorvosi ügyeletet emelte be,
hiszen házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet nincs Tiszacsegén. A Kormányhivatal jelezte,
hogy jogszabály szerint legyen benne. Tájékoztatta őket, hogy itt ilyen ügyelet nincs, de
akkor is javasolták, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás
kerüljön bele, így belekerült a rendeletbe.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
56/2016.(X.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi
alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.) önkormányzat
rendelet módosítását.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök

4. Egyebek
1. Kérelem a községben praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó mentessége iránt
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt érintőlegesen tárgyalták már a bizottságok, amikor a jogszabály megjelent, hogy van
lehetőség arra, hogy az önkormányzat mentességet, illetve kedvezményt adjon iparűzési adó
alól. Akkor úgy foglaltak állást, hogy e felé az önkormányzat nem kíván elmozdulni. Korábban
a háziorvosi egyeztetésen Gaál Doktor úr jelezte, hogy ezt a lehetőséget kezdeményezni
fogja. Tekintettek arra, hogy ez nem egy megszorító intézkedés, ezzel a lehetőséggel
bármikor lehet élni, nincs az a kötöttség, hogy év végével be kell vezetni, hogy következő
évtől hatályos legyen.
Tolmácsolja Polgármester úr véleményét, ami egyébként az övé is, hogy nem javasolják ezt a
kedvezményt bevezetni. A kormány szándéka abból adódott, hogy nagyon sok kis
településen küszködnek azzal, hogy nem találnak háziorvost és ezzel akarták őket motiválni.
Jelen pillanatban szerencsére nem küszködnek ezzel a problémával és szerinte nem feltétlen
az a réteg, akinek mentességet kellene adni iparűzési adóban. Ha engednek, akkor mindenki
jönne. Polgármester úr is azt nyilatkozta, hogy ő ezt nem fogja támogatnia. Már elmondta
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Gaál Doktor úrnak is, hogy nem lát a támogatásra esélyt, de nyílván ez Képviselő-testületi
hatáskör. Itt a bizottság vagy az mellett foglal állást, hogy javasolja a rendelet tervezet
elkészítését vagy nem javasolja a téma továbbtárgyalását.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Ez forintosítva mennyi összeg?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem gyűjtötte ki, Pénzügyi Bizottság ülésére tudja megmondani. Egyébként ez adótitok, csak
összesen mondhatja meg.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
A kérelmet továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Továbbtárgyalásra javasolja ő is a Képviselő-testületnek. Mivel kérdés, hozzászólás nincs,
kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a községben praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó
mentessége iránti kérelmet továbbtárgyalásra javasolják a Képviselő-testületnek,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
57/2016.(X.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek a községben
praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó mentessége iránti kérelmet.
Határidő: 2016. október 24.
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:50 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Antal Attila Norbertné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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