EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. december 21-én 16:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Ibrányi Önkormányzat megkeresése pályázatban való részvételre
383/2017.(XII.21.) sz. határozat
2. Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés
384/2017.(XII.21.) sz. határozattól - 387/2017.(XII.21.) sz. határozatig

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8
képviselő jelen van. Hajduné Holló Katalin képviselő egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt
venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor és Vitéz Zsolt képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Ibrányi Önkormányzat megkeresése pályázatban való részvételre
2. Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

Napirendek tárgyalása:

1. Ibrányi Önkormányzat megkeresése pályázatban való részvételre
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti, hogy hogyan kerültek kapcsolatba az ibrányi önkormányzattal. Az ibrányi
önkormányzat ebrendészeti telep kialakítását tervezi. Az ibrányi önkormányzat kéri, hogy az
önkormányzat legyen partnerük, mint egy külsős LEADER térség önkormányzata. Ha nyer a
pályázat, Egyeken 2 millió Ft-ot tudnak rendezvényekre fordítani és 15% önerőt kell vállalni.
Szerinte ez vállalható, mivel segítenek az ibrányi önkormányzatnak, illetve ha lesz egy
rendezvényük, akkor tudnák népszerűsíteni a saját gyepmesteri telepüket. A 15% önerő,
330 000 Ft lenne, amit a jövő évi költségvetés terhére vállalnának.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Küldtek egy határozati javaslatot, amit a pályázathoz el kellene fogadni. A határozati javaslat
tartalmazza a konzorciumi részvételt és az önerőre vonatkozó részt is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
383/2017. (XII.21.) KT. számú határozata
Térségek közötti együttműködés keretében ebrendészeti telep megvalósítása Ibrányban
tárgyú pályázat benyújtásának elhatározása a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett
VP6-19.3.1-17 (A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása) pályázati felhívás keretein belül
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. Térségek közötti együttműködés keretében ebrendészeti telep megvalósítása
Ibrányban tárgyú, 04/41 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló ebrendészeti telep
kialakítására irányuló pályázat benyújtását határozza el a Vidékfejlesztési
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Programban meghirdetett VP6-19.3.1-17 (A LEADER- Helyi Akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása) pályázati felhívás
keretein belül
2) A pályázat előkészítésére, benyújtására és megvalósítására vonatkozóan Egyek
Nagyközség Önkormányzata, Ibrány Város Önkormányzata és Nagyhalász Város
Önkormányzata mint partner részvételével, a Közép-Szabolcsi Leader Egyesület
vezetésével konzorcium létrehozását, és Konzorciumi Megállapodás megkötését
határozza el.
3) Támogatja, hogy a pályázat az alábbi költség- és forrásmegoszlásban kerüljön
megvalósításra (a költségek bruttó módon kerültek meghatározásra, 27%-os Áfa-t
tartalmaznak):
Konzorciumi partner
megnevezése

Konzorciumi partnerre
jutó költség
Ft

LEADER HACS
Egyek Nagyközség Önkormányzata
Ibrány Város Önkormányzata
Nagyhalász Város Önkormányzata
Összesen:

2 530 000
2 530 000
9 027 500
9 027 500
23 115 000

Igényelt
támogatás
Ft
2 200 000
2 200 000
7 850 000
7 850 000
20 100 000

Saját erő
(bruttó 27 %
áfával)
Ft
330 000
330 000
1 177 500
1 177 500
3 015 000

Partnerek
közötti
megoszlás
10,95%
10,95%
39,05%
39,05%
100,00%

4) Vállalja, hogy a pályázat keretein belül Egyek Nagyközség által megvalósítandó bruttó
2.530.000 Ft összköltségű promóciós és marketing tevékenységek megvalósításához
kapcsolódó, az igényelt támogatási összeg 15%-ának megfelelő összegű, többlet saját
erőt, azaz 330.000 Ft-ot saját költségvetése terhére biztosít, és a tevékenységek
megvalósításához 2.200.000 Ft támogatást igényel.
Felhatalmazza a polgármester
-

a pályázat előkészítésére, benyújtására és a megvalósításra vonatkozó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására és a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: dr. Miluczky Attila polgármester
Határidő: 2017. december 27.

2. Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a napirend indokolta a rendkívüli ülés összehívását. Január 2-tól a háziorvosok nem
hajlandóak az ügyeleti szolgáltatást végezni. A háziorvosok két dologra hivatkoztak, hogy miért
nem hajlandóak tovább orvosi ügyeletben dolgozni. Az egyik dolog a túlterheltség, amit az
önkormányzat nem tud figyelembe venni, mivel az önkormányzat a céggel kötött szerződést.
Ha a háziorvosok túlterheltség miatt nem tudják vállalni az ügyeletet, a szerződésüknek akkor is
kötelesek eleget tenni és maguk helyett gondoskodniuk kell a helyettesítésről. Továbbá
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hivatkoznak az anyagikra. Az anyagiakra való hivatkozást többé-kevésbé el tudja fogadni. Ha
Kelet-Magyarországon ez az átlagos órabér az orvosok számára, akkor beszélhetnek róla. Sőt
ezzel kapcsolatban már kezdeményeztek egyeztetést, csak nem találtak alkalmas időpontot. Az
orvosok döntése nem az volt, hogy megvárják a januárt, hogy egy alkalmas időpontban
folytassák az egyeztetést, hanem úgy döntöttek, hogy ultimátummal kiszállnak ebből a
történetből.
Szilágyi Sándor Tiszacsege Polgármestere:
Kapott egy levelet a Kormányhivataltól, hogy eljárás indul az ügyelet ellen, mivel Fábián Doktor
úr késve, Juhász Doktor úr pedig egyáltalán nem jelent meg és olyan orvost küldött maga
helyett, aki nem volt hajlandó aláírni a szerződést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A háziorvosok január 2-tól nem akarnak az ügyeletben dolgozni. Ennek olyan következményei
lesznek, hogy az ÁNTSZ a közös orvosi ügyelet működési engedélyét bevonja, ha nem tudják a
személyi feltételeket biztosítani. Ha ez megtörténne, attól az önkormányzatnak kötelezően
ellátandó feladata, hogy a településen az orvosi ügyelet biztosítva legyen. Az önkormányzatnak
erre a háziorvosokkal szerződésük van. Tehát az önkormányzat a háziorvosokat kötelezni fogja
arra, hogy tájékoztassák őket arról, hogy a vállalt kötelezettségeiknek, hogyan fognak eleget
tenni.
A szerződésben benne van, hogy a háziorvosoknak az orvosi ügyeletben személyesen közre kell
működni. Ha az önkormányzat enged ebből a feltételből, akkor a maga részéről egy ügyelet
megváltási hozzájárulást kérne a háziorvosoktól. Az orvosok előzetesen elmondták azt, hogy
hajlandóak fejenként 50 000 Ft befizetni. Ha az óradíjat megemelik, az emelés díjkülönbözete
éves szinten 6 084 000 Ft. Az emeléssel csak akkor tud egyetérteni, ha a háziorvosok havonta
fejenként 70 000 Ft hozzájárulást vállalnak.
Tájékoztatni kell a háziorvosokat, hogy ha nem vállalják a szerződésben foglalt
kötelezettségeiket, akkor ezzel ők kárt okoznak az önkormányzatoknak, illetve ha megvonják az
orvosi ügyelet működési engedélyét, felelősségre vonják őket és kártérítésre fogják őket
kötelezni. Bízik benne, hogy Ügyvéd Úr megérkezik és ezeket pontosan elmondja majd.
Csak akkor egyezne bele, hogy más szolgáltató lássa el az orvosi ügyeletet, ha a plusz anyagi
terhet az orvosok vállalják.
Az orvosok az ultimátumukban két dolgot követelnek. Az egyik, hogy emeljék meg a bérüket, a
másik kérés, hogy Gadóczi Doktor urat küldjék el. A leveléből láthatták, hogy erről mit gondol.
Szilágyi Sándor Tiszacsege Polgármestere:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a béremelést, mivel ezt nem tudják elkerülni.
Pontosan ki kell dolgozni az emelést a gépkocsivezetőnek és az asszisztensnek is, hogy mennyit
bír el a három település. Szerinte Juhász Doktor úrnál és Fábián Doktor úrnál nem a béremelés
az igazi probléma, hanem az erkölcsi hozzáállásuk. Úgy gondolja, hogy nagyobb szigor kellene az
orvosok felé. Az egyeki önkormányzat feladata, hogy a szerződésben leírtakat az orvosokkal
betartassa.
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Dr. Kovács Tibor ügyvéd:
Az iratokat átnézve úgy látja, hogy két fő probléma van. Egyrészt alacsony az ügyeleti díj,
másrészt van egy foglalkoztatási problémájuk is, a munkaidő és az ügyelet beosztása.
Elképzelhető, hogy a háttérben más kérdések is vannak.
Egy háziorvosnál elég érdekes viszonyrendszer van. Van egy hatósági engedélye, ami bizonyos
kötelezettségeket előír számára, van egy szerződésük az önkormányzattal, van egy praxisjoga és
ügyeleti viszonyrendszer, szerződés. A határozatok nem természetes személyre, orvosra
vonatkoznak, hanem egy gazdasági társaság tevékenységét engedélyezi és tartalmazza a
tiszacsegei ügyelet ellátásával kapcsolatos előírást is. Az orvos praxisjoga személyhez kötött,
viszont az önkormányzatnak a gazdasági társasággal van szerződése.
Mivel a gazdasági társaság szerződött, ezért a cégnek kell megoldani a foglalkoztatást. Ha az
orvos túlfoglalkoztatva van, akkor a cégnek kell gondoskodni arról, hogy egy másik orvos ellássa
szerződéses feladatait.
Az ügyeletvezető orvossal kapcsolatban leírtakkal ő nem foglalkozna, mivel az nem feltétlenül
jogi kérdés, bár a megkötött szerződést kell figyelembe venni.
Ami a pénzügyi részét illeti, ha ez tartalmazza a szerződéses okirat, akkor az egy szerződés
módosítási igény. Amíg a szerződés a kifogásolt összeget tartalmazza, addig a szerződéses
kötelezettséget ennyiért kell ellátni.
Az ügyeletet el kell látniuk. Ha nem látják el, akkor megszegik az engedélyüket és felléphet a
Kormányhivatal. Ha elvesztik az engedélyt, akkor nem írhatnak receptet. Az az orvosoknak is
hátrányos és egyébként megszegné a szerződését és a praxisjogát is elértékteleníti. Ha egyszer
ezt a szerződést felmondják, nem kötelező új szerződést kötni az önkormányzatnak, hiába van
praxisjoga az orvosnak. Ha 6 hónapig megoldja a helyettesítését, utána már a praxisjogát is
elveszíti, ami egy vagyoni értékű jog.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzattal kötött szerződésben benne van, hogy köteles az orvosi ügyeletben
személyesen közreműködni, de az óradíjukra nem tér ki ez a szerződés. Azt egy külön
szerződésben szabályozzák az orvosi ügyelettel. Lehet jogos egy 20-25%-os béremelkedés, amit
követelnek egy olyan környezetben, ahol az infláció 1-2%. Létezik, hogy ezt nekik kötelező
odaadni?
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Az egyeki orvosokkal az a probléma, hogy a fejükbe vették, hogy innentől kezdve nem teljesítik
a kötelezettségüket és nem ügyelnek. Azt akarják, hogy több pénzt kapjanak, azért, hogy meg
tudják venni a helyettesítőjüket.
Nem lecserélni kell, hanem a feladatra kötelezni őket és beszélni velük. Vidéken orvost keresni
nagyon nehéz.
Tardi Kálmán képviselő:
Az orvosok szerződésben vállalták az ügyeleti kötelező szolgáltatást. Nem lehet kibújni alóla, ez
kötődik a praxisukhoz. A díjazásokat közelíteni kell a mai országosan elfogadott díjazási
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rendszerhez. A megoldható emberi kapcsolatokat, próbálni kell megoldani. Ezen a területen 11
ezer ember ellátásáról van szó. Azt mondja, hogy emeljék a bérüket, de keressék a
kompromisszumot, végezzék a feladatukat.
Dr. Kovács Tibor ügyvéd:
Nem látta azt a szerződést, amit az orvosok cégei kötöttek az ügyeleti ellátásra, ami állítólag
január 1-én lejár. Ezt a szerződést ki kötötte?
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Tiszacsege Város Önkormányzata az ügyeleti gesztor. Az ügyeleti gesztor önkormányzata
kötötte az orvosokkal. Az ügyeleti szerződés az egy évente megújítandó szerződés. Évente újra
tárgyalják a díjakat. Jelenleg a magyar átlag 4-5 ezer Ft-os óradíj, de keleten kevesebb. Mindkét
félnek a szerződés megkötése és annak teljesítése kell, hogy az érdeke legyen.
Szilágyi Sándor Tiszacsege Polgármestere:
Javasolja, hogy a kért béremelést adják meg az orvosok részére és a béremelés ugyanannyi
százalékát a többi dolgozónak is adják meg.
Dr. Kovács Tibor ügyvéd:
Javasolja, hogy ne 1 évre állapodjanak meg, hanem 3 évre. A kért díj 3 évig legyen érvényes.
Soltész Gábor képviselő:
A megye többi részén, mindenhol külsős cégek végzik az ügyeleti szolgáltatásokat. Gaál Doktor
úr beszélt a tiszafüredi ügyeletet ellátó céggel és elmondták, hogy ha Egyek be akar oda lépni,
akkor várják őket. Az egyeki háziorvosok nem szeretnének tovább dolgozni a jelenlegi ügyeleti
rendszerben. Gaál Doktor úr nem rég értesítette, hogy az újszentmargitai Doktornő is
támogatja ezt az elképzelést, az ügyelet kiadását.
Azon kell elgondolkozniuk, hogy nehogy háziorvosok nélkül maradjanak. Emlékezzenek arra az
időszakra, amikor 1 háziorvos hiányzott, az mekkora terhet rótt rájuk.
Ecsedi János alpolgármester:
Nem csak az ügyeletben látja a problémát. Számtalanszor van az, hogy fél 10-től délig rendelnek
az orvosok, 1,5-2 órát vannak. Az ügyeletről csak akkor kíván tárgyalni, ha az összes többi
feladatot is egymás mellé állítják. Az alapvető feladataikat lássák el és ellenőrizzék őket. Nézzék
meg a szerződésüket, hogy hány órát kell ott lenniük, mennyit kell nekik dolgozni, az alapvető
feladataikat lássák el és ellenőrizzék őket. Ne csak az ügyelettel foglalkozzanak, hanem a
háziorvosi szolgálattal kapcsolatos dolgokkal is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kérdezi, hogy minden orvosnak emelkedne erre a bizonyos összegre a díja, nem csak az egyeki
háziorvosoknak?
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Illetve a gépkocsivezetőknek és az egyéb feladatokat ellátóknak is emelkedne a bérük?
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Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Eddig minden emelésük úgy volt, hogy részarányosan ők is emelést kaptak. Ez Polgármester úr
felvetése, hogy a gépkocsivezetőknek és az asszisztenseknek is részarányos emelés legyen, ezt ő
is támogatja. Ki kell dolgozni a pénzügyeket, ad-hoc nem lehet összedobni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez lett volna a következő kérdése, hogy ki van-e dolgozva, hogy ez milyen plusz terhet jelentene
Egyeknek a következő évre?
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Még nincs kidolgozva.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Hétköznap eddig 1600 Ft volt az orvosok díja, ez emelkedne 2500 Ft-ra. Ez 56%-os emelés.
Illetve a hétvége 2100 Ft-ról 3000 Ft-ra, ez 43%-os emelés. Ez összesen, csak az orvosokra nézve
több mint 30%-os emelés.
Mivel a mostani szerződés szerint évente felül kell vizsgálni az orvosok óradíját, ezért december
31-én automatikusan megszűnik vagy a szerződés ugyanúgy tovább él, csak azzal a díjjal, ami
jelenleg bele van foglalva a szerződésbe?
Szilágyi Sándor Tiszacsege Polgármestere:
Az alapszerződésük köti őket. Ugyanezekkel a feltételekkel januárban megköti 1 hónapra és
utána már látják, hogy mit dönt a Képviselő-testület. Jogilag megszűnik december 31-vel, de
újat kell kötni, mivel feladatuk az ügyeleti ellátás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha az ügyeletnél emelkedett valami díj, arról az önkormányzat mindig kapott tájékoztatást.
Azért is lenne célszerű Tiszacsege önkormányzatának kidolgozni, hogy most mennyivel fog
emelkedni.
Szalai Erika képviselő:
Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke szeretné összefoglalni az eddig elhangzott javaslatokat. Volt
egy javaslat, hogy a 3000 Ft és a 2500 Ft-ot tartsák és mindemellett 3 évre szóljon a szerződés.
Ugyanakkor vizsgálják meg a hétköznapokat is és azokat is szabályozzák le norma szerint, hogy
ne 1,5-2 órát rendeljenek. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az orvosok jelezték, hogy hajlandóak befizetni havonta 50 000 Ft-ot, de menet közben felmerült
benne, hogy mivel Dunántúlon sokkal többet kapnak és vélhetően ezt a hozzájárulást sem kell
megfizetni, akkor miért kellene ezt nekik megfizetni? Lehet ezt a 6 millió Ft-os emelkedést az
önkormányzatoknak kell megfizetni.
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Lehet tárgyalni folyamatos szerződésről is, de az orvosok nem fognak beleegyezni abba, hogy
folyamatosan ugyanannyi legyen a díj.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megérti, hogy Dunántúlon magasak a díjak, de másnak a fizetése sem emelkedik ilyen
mértékben.
Szilágyi Sándor Tiszacsege Polgármestere:
Több orvosi ügyeletet keresett meg és egyiknél sem volt 4000 Ft alatt az óradíj. Ha kérheti,
most elvileg döntsenek a kért összegről, hogy lássák azt, hogy Tiszacsegén milyen összeggel
dolgozzanak. Illetve kéri, hogy Egyeken is dolgozza ki a pénzügyi részleg, hogy pontosan mit
ajánlanak, de természetes, hogy a gépkocsivezetőnek és az asszisztensnek is arányosan
emelkedjen.
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Ha az orvosok kiválnak, akkor elég kevesen lesznek és akkor vagy hétvégére kellene plusz
embert felvenni, vagy kiadni egy külsős cégnek.
Vitéz Zsolt képviselő:
Szerinte még az egy nagy probléma, hogy nincs ügyeleti gyógyszertár. Erre kellene valami
megoldás.
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Jogszabályban rögzített, hogy ahol egy gyógyszertár van, ott nem kényszeríthető a patikus, hogy
nyitva tartsa készenlétben a gyógyszertárat.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy adják oda a kért béremelést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy 3 lépésben szavazzanak, mivel 3 határozati javaslat fogalmazódott meg
benne.
Az első a háziorvosok kérése, hogy 2500 Ft-ra, illetve 3000 Ft-ra emeljék az órabérüket. Ezt
úgy fogalmazná meg, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a maga részéről támogatja,
azzal a kitétellel, hogy az orvosi ügyeletben dolgozó munkatársaknak is ilyen arányban
emelkedjen a bére.
Tardi Kálmán képviselő:
A többi dolgozónál vizsgálják meg, hogy indokolt-e az emelés, mert náluk nem biztos, hogy
így felemelkedtek a viszonyok. Az orvosoknál elfogadja, de a többieknél vizsgálják meg.
Szilágyi Sándor Tiszacsege Polgármestere:
Olyan keveset keresnek, hogy ez az emelés nem egy nagy összeg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte nincsenek túlfizetve. Akkor szavazzanak úgy, hogy az orvosok kérését elfogadják, a
tiszacsegei mikro térségek társulásától pedig várják a javaslatot az egyéb dolgozók ügyében,
hogy számukra milyen béremelést javasolnak.
Az orvosok másik követelése az volt, hogy Dr. Gadóczi István ügyeletvezetőt váltsák le. Erről
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kellene szavazni, hogy ezt támogatják-e.
A harmadik javaslat pedig, hogy Ügyvéd úr megfogalmaz egy felszólítást a háziorvosok felé,
hogy amennyiben ezen feltételek mellett január 2-tól nem hajlandóak 3 évre szerződést
kötni, akkor tájékoztatják őket, hogy kezdeményezik a működési engedélyük felülvizsgálatát.
Soltész Gábor képviselő:
Dr. Gadóczi István ügyeletvezetőről való döntés nem Képviselő-testületi hatáskör. Erről nekik
nem kell dönteni.
Az egyeki orvosoknak volt még egy olyan kérése, hogy szeretnének a tiszafüredi ügyelethez
csatlakozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor ezt egy negyedik határozati javaslatként fogalmazza meg és szavaznak róla.
Dr. Gadóczi István ügyeletvezetőnél valóban nem illetékesek, de szerinte Szilágyi Sándor
Polgármester úr figyelembe veszi a véleményüket és véleményt nyilváníthatnak.
Kéri, hogy aki eleget kíván tenni az orvosok követelésének, hogy hétköznap 2500 Ft-ot,
hétvégén pedig 3000 Ft-os óradíjat fizessenek a számukra és az orvosi ügyeletben dolgozó
egyéb munkatársak számára is ilyen mértékű emelést javasol az orvosi ügyelet gesztor
önkormányzata számára, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
384/2017. (XII.21.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
javasolja a Központi Orvosi Ügyelet gesztor önkormányzata számára, hogy 2018.
január 2-tól a Központi Orvosi Ügyeletben dolgozó ügyeletes háziorvosok
ügyeleti óradíját hétköznap 2 500 Ft/óra, hétvégén 3 000 Ft/óra díjra
emelkedjen.
Továbbá a Központi Orvosi Ügyeletben dolgozó egyéb munkatársak számára is
ilyen mértékű emelést javasol a Központi Orvosi Ügyelet gesztor önkormányzata
számára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja és javasolja a tiszacsegei gesztor önkormányzat számára, hogy tegyen
eleget az egyeki háziorvosok követelésének, miszerint Dr. Gadóczi István ügyeletvezetőt váltsák
le, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg szükséges szavazatot.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő javaslat, hogy Dr. Kovács Tibor ügyvéd segítségével az egyeki háziorvosok számára
írjon egy tájékoztatást, amelyben felszólítják, hogy az anyagi kérésüknek igyekeznek minél
hamarabb eleget tenni, a Képviselő-testület támogatja az anyagi kérésüket és tájékoztatják
őket, hogy ha január 2-tól nem végzik a munkájukat és nem tesznek eleget a szerződésben
vállalt kötelezettségüknek, nem kötnek szerződést az orvosi ügyeletben való közreműködésre,
kezdeményezni fogják a működési engedélyük felülvizsgálatát. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
385/2017. (XII.21.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Dr. Kovács Tibor ügyvéd segítségével tájékoztatják az egyeki háziorvosokat, hogy
az anyagi kérésüknek igyekeznek minél hamarabb eleget tenni, viszont ha január
2-tól nem végzik a munkájukat és nem tesznek eleget a szerződésben vállalt
kötelezettségüknek, nem kötnek szerződést az orvosi ügyeletben való
közreműködésre, kezdeményezni fogják a működési engedélyük felülvizsgálatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd

Soltész Gábor képviselő:
A három egyeki háziorvos azt szeretné, hogy Egyek ne a központi orvosi ügyelet szolgáltatását
vegye igénybe, hanem egy külsős céggel oldja meg ezt a feladatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy vizsgálják meg, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre
az orvosi ügyeleti feladatok külsős céggel való biztosítására, függetlenül a tiszacsegei orvosi
ügyelettől, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
386/2017. (XII.21.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
vizsgálják meg milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az orvosi ügyeleti
feladatok külsős céggel való biztosítására függetlenül a tiszacsegei orvosi
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ügyelettől.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még Alpolgármester úr fogalmazott meg egy javaslatot. Elmondja, hogy egy köztisztviselő 3
hete nézi, hogy Juhász Doktor úr mennyire tartja be a rendelési idejét. A 3 hétből 1-2 alkalom
volt, amikor időben megérkezett.
Ecsedi János alpolgármester:
Vizsgálni kellene, hogy a vállalt kötelezettségeinek hogyan tesznek eleget. Egy háziorvosnak a
napi 8 órát, hogyan kellene eltölteni?
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Napi 8 órára kötelezettek, 4 óra készenlét és 4 óra rendelési idő. Ez annyiban módosult, hogy az
ÁNTSZ megköveteli, hogy 1 nap minimum 3 órát rendelniük kell és többi időt készenlétben
töltse el. Megegyezés kérdése, hogy a készenléti időt, az orvosok egymás között hogyan osztják
el. Mindig van egy készenlétes, de a minimum 3 órát teljesíteni kell. Készenléti időben a
település bárhol lehet, csak elérhetőnek kell lennie.
Tardi Kálmán képviselő:
Kérjék meg a háziorvosokat, hogy havi szinten bontásban adják le, hogy ki a készenléti orvos és
azt az orvosi rendelőben tegyék ki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy kötelezzék a háziorvosokat arra, hogy a készenléti idejüket
tüntessék fel jól látható helyen az orvosi rendelőben, hogy bármelyik beteg tudhassa, hogy
mikor melyik orvos van készenlétben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
387/2017. (XII.21.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az egyeki háziorvosok az orvosi rendelőben jól látható helyen tüntessék fel a
készenléti időbeosztásukat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Juhász Péter háziorvos
Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos
Dr. Fábián Ferenc háziorvos
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetés elfogadásának határideje február 15-e. Kéri, hogy addigra Tiszacsege dolgozza ki
a pontos összeget, hogy az önkormányzatnak ez milyen terhet jelent a 2018. évre vonatkozóan.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18:20 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző/jegyzőkönyvvezető

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Vitéz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő
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