JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados
Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 9 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre aljegyző,
Lajkó Terézia jegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,
Dr. Kiss Zoltán Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. képviselője.
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 2 napirendi pont
szerepel nyílt ülésben, megkérdezi, hogy van-e valakinek még plusz napirendi pont,
illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
301/2015. (XI. 4.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./ Előterjesztés a központi orvosi ügyelet szolgáltatásról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
2./ Előterjesztés naperőmű park tervezőjének kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Előterjesztés a központi orvosi ügyelet szolgáltatásról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: köszönti Dr. Kiss Zoltánt, aki a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit
Kft-től érkezett. A képviselők részére kiküldésre került a korábbi szolgáltató az
Emergency Service Kft. ajánlata, valamint a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.
ajánlata is az orvosi ügyeletre vonatkozóan. A Jászberényi Központi Ügyelet
ajánlatával kapcsolatban felmerült 3 kérdés, melyek a következők:
(1) Hétköznapokon 16-18-ig is biztosítani kell az orvosi ügyeletet, melyet a
Jászberény Központi Orvosi Ügyelet keretében kíván az önkormányzat biztosítani,
van-e erre megoldás? (2) Van-e arra lehetőség, hogy nagyközségünkben, mint plusz
kiegészítő telephelyen szombat-vasárnap reggel 8-tól 16-ig orvosi rendelőben
tartózkodó orvos lássa el az ügyeletet? (3) Van-e arra lehetőség, hogy az ügyeleti
autóval rendelkező mentőtiszt Jászladányról, mint kiegészítő telephelyről induljon?
Előzményként megemlíti, hogy ebbe a döntési helyzetbe azért került az
önkormányzat, mert Jánoshida fölmondta az Emergency Service Kft-vel kötött
szerződést, ami 5 települést érintett. Jelen pillanatban az a helyzet áll fenn, hogy a
másik 4 település kinyilvánította szándékát, hogy a Jászberényi Központi Ügyelethez
kívánnak csatlakozni. A mai napon mindenképpen dönteni kell ebben a kérdésben,
mivel a holnapi napon alá kell írni a szerződést a szolgáltatásról és ellátásról, a
finanszírozás miatt. Átadja a szót Dr. Kiss Zoltánnak.
Dr. Kiss Zoltán: egy kistérségi ülésen vetette fel egy szolgáltató nélküli orvosi
ügyelet verzióját, mivel a jelenleg Magyarországon zajló folyamatok azt mutatják,
hogy nem lesz megoldott zökkenőmentesen a háziorvosi utánpótlás. Jelenleg a
Jászberényi Központi Orvosi Ügyeletben 2 fő orvos, és 1 fő gyermekorvos
foglalkoztatása olyan szintű ellátottságot jelent, mint Debrecenben, ahol 200 ezer főt
meghaladja az ellátottak létszáma. A jászberényi ügyeletbe a helyieken kívül
Budapestről, Debrecenből, Szolnokról járnak orvosok. Sok településen probléma a
háziorvos hiány. Stabil ügyeletet szeretnének létrehozni hosszútávon, ezért
javaslatuk, hogy a Jászberényi Központi ügyelet látná el az ügyeleti szolgáltatást,
amit segítenének egy sürgősségi ügyeleti szolgáltatással úgy, hogy a kiegészítő
telephelyet megtartanák Jánoshidán, ahol minimum mentőtiszt, de lehetőség szerint
a 24 órás ügyeleti napokon orvost is biztosítanának. Elmondja, hogy nem kívánnak
konkurálni az alternatív cégekkel, korrekt ajánlatot tettek, amit vállalni tudnak. Nem
kezdeményezték a szerződés felbontást, Jászberénynek adtak ajánlatot, akik
továbbküldték. Jánoshida felbontotta a szerződést, ezért döntési helyzetbe
kényszerítették a másik 4 települést. A megállapodás tervezet mellé küldött egy
kiegészítést is, ami azt tartalmazza, hogy amennyiben Jászberény nem fogadja be a
csatlakozni kívánó településeket a Központi Orvosi Ügyeletbe, akkor vállalják, hogy
Jánoshidai kiegészítő telephelyen ellátják az ügyeleti szolgáltatást. Ha a 16-18 óra
közötti időszakot tekinti, akkor azt tudja elmondani, hogy a jelenlegi működési
engedély 18 órától van kiadva, kezdeményezni kell a működési engedélymódosítást
arra vonatkozóan, hogy 16 órától kezdődhessen az ügyeleti ellátás, úgy hogy azt az
OEP finanszírozza. Jelenleg egy meglévő működési engedélyhez csatlakoznak a
települések, ezt tudják december 1-től megoldani, a módosítás több időt vesz
igénybe. A többi településsel is egyeztettek ebben a kérdésben, ahol a helyi
háziorvosokkal meg tudják oldani a 16-18-ig tartó időszakot úgy, hogy az ügyelet
segítséget nyújt benne. A segítség abból állna, hogy az ügyelet 16 órakor
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elkezdődne úgy, hogy a helyi háziorvos az ún. forgó rendszerrel ellátja az ügyeletet
az ügyeleti rendszeren keresztül, az ügyeleti autóval, az ügyeleti gépkocsivezetővel,
az ügyeleti felszereléssel. Mivel az ügyelet diszpécserszolgálata működik, ezért csak
azokat az eseteket kell ellátni, ami valóban sürgős. Ha nem igényli az azonnali
ellátást, akkor közlik a beteggel, hogy várja meg a 18 órai ügyelet kezdését. Van egy
másik lehetőség, amikor a sürgősségi mentőegység indul 16 órakor, ugyanúgy a
diszpécserszolgálaton keresztül beérkező hívásfogadással, irányítással, ilyenkor a
háziorvos feladata csak az, hogy konzultációra elérhető legyen, a szolgáltatást a
mentési egység végzi. Ebben az esetben a 16-18 óráig tartó ellátás csak a kizárólag
sürgősségi esetekre vonatkozna. A diszpécser szolgálatnál azt a rendszert vezetnék
be, ami Jászberénynél is gyakorlat, hogy az Országos Mentőszolgáltat és a kivonuló
egység között az ügyelet diszpécserszolgálata van. Ezt a két alternatívát javasolja,
esetleg a későbbiekben lehet módosítás, ha ez nem működne a várt eredménnyel. A
háziorvosoknak azért, hogy vállalják hétköznap az ügyeleti szolgáltatást, cserébe az
utolsó hétköznapon hamarabb kezdődne az ügyeleti ellátás. Ha ez a forma
működhetne, akkor azt egy háromoldalú szerződésbe foglalnák bele, amit a
háziorvosok, az ügyeleti központ, és az önkormányzat írná alá a készenléti időszak
ellátására.
Dr. Bakos Beáta: fenntartásai vannak a 2 órás ügyeleti készenléttel kapcsolatban.
Jászladányon jelenleg - beleértve önmagát is - egyik háziorvos sem tudja vállalni ezt
a 2 órás készenlétet. Ez komoly probléma lesz. Nem érti a konzultációt, ha egy
haláleset, vagy rendőrségi ügy van, amihez orvos kell, akkor a mentőtiszt nem
intézkedhet. Nem lenne probléma, ha a saját autójával kellene menni, de nem tudja
vállalni ezt a feladatot. Az önkormányzat feladata, hogy orvos legyen szerződtetve a
16-18 közötti időszakra. Nem tudja vállalni a napi 2 órás készenlétet, kéri a testület
tagjait, hogy a döntéskor vegyék ezt is figyelembe. Neki személyesen mindegy, hogy
melyik orvosi ügylethez csatlakoznak, mert ő úgysem fordul egy esetben sem az
ügyelethez, saját családját el tudja látni, viszont a lakosság szempontjából nem
mindegy, szeretné, ha a település szempontjából a kisebbik rossz megoldást
választanák. Az lenne a településnek a legkedvezőbb, ha helyben lenne az ügyeleti
központ. Ha Jászberényhez csatlakoznak, akkor figyelembe kell venni, hogy a
lakosság hozzá volt szokva, hogy eddig 12-13 ezer fő volt az, ahová tartozott
Jászladány, most meg egy 40 ezer fő fölötti központhoz kívánnak csatlakozni. Nem
tud nyugodt szívvel dönteni, mert egyik lehetőség sem tűnik túl jónak. Szeretné, hogy
ha konkrétan belekerülne a szerződésbe, hogy lesz-e orvos Jánoshidán, vagy nem,
mert utána már nem tudnak reklamálni. Ha nem megy most, akkor legyen 2 hónap
múlva szerződés, de akkor legyen benne a 16 órától való ellátás. Tájékoztatásként
elmondja, hogy ő is és Danicz doktor úr is egy körzet helyettesítését 3600,- Ft/óra
díjért látják el. Ez 8-16-ig, hivatali időben történik, OEP által finanszírozva. A
készenléti ügyeletet az OEP nem finanszírozza, az önkormányzat költségvetéséből
kell biztosítani. Nem értette az érkezett email-ben Harsányi Katalin azon
megjegyzését, hogy szerzett Jászladánynak egy háziorvost. A mai napon járt itt a
doktornő, megnézte a rendelőt, 90 %, hogy nem vállalja el a háziorvosi állást.
Dr. Kiss Zoltán: megérti a doktornőt, de azt tudja elmondani, hogy ebben a
pillanatban ilyen rövid idő alatt fizikai képtelenség az ÁNTSZ engedélyét beszerezni
december 1-ig. Nem tudja megítélni, hogy a háziorvosoknak ez a két órás készenlét
milyen plusz terhet jelentene. Elnézést kér azért, hogy az email-ben úgy fogalmazták
meg, hogy sikerült háziorvost szerezni. Nem ismeri a doktornő szándékát, hogy
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mégsem kíván Jászladányra jönni. Jászladány elvárása az ügyeleti központnak plusz
terhet jelent, hiszen az a mentőtiszt, aki Jánoshidán lesz, nagy részben Jászladányra
lesz hívva. A szerződés tervezetben az a minimum van leírva, amit az ügyeleti
központ vállal, ha attól többet nyújtanak, akkor abból biztosan nem lesz probléma. Az
ellátást biztosítottnak látja. Nem tudja kérni, nem tud beleszólni abba, hogy a 16-18ig tartó időszakot a helyi háziorvosok lássák el. A felelősséget a készenléti idő
vonatkozásában rendelkezésre álló engedély hiányában nem tudják vállalni. A
későbbiekben erre a megoldásra térségi egyeztetést kell tartani. Úgy véli, hogy
hosszú távon meg tudják oldani a 16-18-ig lefedett ügyeletet, de erre garanciát most
csak szóban tud adni, mivel írásban ezt nem tudják most rögzíteni. Új engedélyeket
kell beszerezni, új szerződéseket kötni, és utána még 2 hónap, mire ezt a
módosításokat át tudják vezetni. December 1-től nem tudják ezt biztosítani, csak azt,
amit az írásbeli ajánlatukba belefoglaltak. A doktornővel vitatkozni, csak az orvosi
létszámmal kapcsolatban tudna, hiszen a jogszabály úgy változott meg, hogy
kevesebb orvos kell. Eddig 40 ezer főig 1 orvos kellett, 100 ezer főig 2, 100 ezer
felett 3 fő. Most úgy változott a jogszabály, hogy 40 ezer főig 1 orvos, 200 ezer főig 2
orvos kell. Valószínűleg ez azért van, mert nincs elég orvos.
Lajkó Terézia: kérdése, hogy Jászberényben eddig hogyan oldották meg a 16-18
óráig tartó készenlétet? Van-e arról információja, hogy a többi 4 település, akik úgy
döntöttek, hogy Jászberényhez csatlakoznak, ők hogyan oldják meg a 2 órás
készenlétet? A Harsányi Katalin levelében van egy olyan alapvetés, amiben azt írja,
hogy a kérdéses időszak mindenképpen háziorvosi készenlétnek minősíthető. Mi
alapján, mi az a jogszabály, ami ezt kimondja? Tudomása szerint 8 óra a munkaidő,
senki nem mondhatja azt az orvosoknak, hogy naponta még plusz két órát
rendeljenek. Amikor a jelenlegi működési engedélyt kiadta az ÁNTSZ, akkor erre
nem kérdezett rá?
Dr. Kiss Zoltán: nem kérdezett rá az ÁNTSZ, Jászberényben ez így van. Annak
idején így írták ki a közbeszerzést, ilyen feltételekkel. A helyi háziorvosok látják el a
készenlétet 18 óráig. Ha az orvosi ügyelet időtartamát az ÁNTSZ egy másik
időpontban határozza meg, a munkaidő és az ügyeleti idő közötti időszak a készenlét
a jogszabály szerint. Nincs meghatározva a minimum feltételekben az orvosi ügyeltet
időtartama, Budapesten olyan ügyeletek vannak, ahol 24 órás ügyelet van, és
ugyanaz a finanszírozása, mint ahol este 7-től reggel 7-ig van ügyelet. Az országban
ez a rendszer heterogén, településfüggő, nem a szolgáltatótól függ, hanem a
megrendelőtől. Jászberényben így rendelték meg a szolgáltatást, így írták ki a
közbeszerzést, a helyi háziorvosok így dolgoznak, ennek megfelelően így kapták
meg a működési engedélyt. A közbeszerzés 6 éve történt, azóta ezekkel a
feltételekkel dolgoznak. Ismeretei szerint a másik 4 település saját háziorvosaival
oldja meg a készenléti időszakot, mivel ezzel kapcsolatosan még nem keresték az
ügyeleti központot.
Lajkó Terézia: emlékszik még arra az időszakra, amikor az önkormányzatnak kellett
minden héten megoldani az orvosi ügyeletet, és pénteken addig nem mehettek haza,
míg ezt meg nem oldották. Nem szeretné, ha ez az időszak megismétlődne.
Dr. Bakos Beáta: muszáj központi orvosi ügyeleten keresztül megoldani ezt a
feladatot, itt csak a részletkérdéseket kell letisztázni. Január 1-ig még majdnem két
hónap van, nem lehetne az ÁNTSZ felé elindítani a módosítási kérelmet?
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Dr. Kiss Zoltán: azt szerették volna, ha január 1-től kellene ellátni ezt a feladatot.
Jelezték, hogy az OEP fél hónapot nem finanszíroz, de Jánoshida nem szerette
volna, ha az előző szolgáltató még karácsonykor jelen lett volna, ezért december
1-től kérték az ellátást. December 1-ig nem tudják módosítani a működési engedélyt.
Dr. Bakos Beáta: a készenlét a településnek plusz költséget jelent.
Dr. Kiss Zoltán: a 16-18-ig tartó készenlét különbözik az OEP által finanszírozott
háziorvosi készenléttől. Ez külön megállapodás az önkormányzat és az orvosok
között. A 16 órai ügyeleti kezdést minden szolgáltatónak nehéz megoldani, ha nem a
helyi háziorvosokkal szerződik, hiszen messzebbről kell hozni orvost, aki valahol 16
óráig dolgozik, és akkor nehéz 16 órára az ügyeletbe érnie. Nem lenne ekkora a
probléma, ha minden háziorvosi körzet be lenne töltve.
Szöllősi János: a képviselő-testületnek 6000 ember érdekeit kell képviselni, ami
nehéz döntés. Az ajánlatukban 58-65,- Ft/lakos közötti összeg szerepelt, a
szerződés tervezetben pedig 55,- Ft/lakos összeg, ami az infláció mértékében
növelhető. Melyik a helyes?
Dr. Kiss Zoltán: a nagyobb összeg javaslat volt, a szerződésben szereplő 55
forintos összeg a végleges, mivel a többi településsel is így állapodtak meg,
pontosan a 2 óra készenléti idő kiesése miatt. A javaslatban azért volt 58-tól 65-ig
határ, mert nem tudták még akkor, hogy hány település csatlakozik.
Dr. Bakos Beáta: a szerződés határozatlan időre szól?
Drávucz Katalin: igen, bármikor felbontható.
Dr. Kiss Zoltán: hosszú távon Jászberény felé is meg kell oldani a 16 órától tartó
ügyeletet. Terveik között szerepel a 16-tól reggel 8-ig tartó ügyelet, a későbbiekben
pedig egy nagyobb térségben szeretnének 24 órás sürgősségi ellátást szervezni.
Ehhez ideális lenne az egész Jászság területe.
Bertalan László: fontos kérdés a 16-18 óráig tartó időszak, de fontos lenne a
többiről is beszélni. Személyes tapasztalata nem volt jó az eddigi szolgáltatóval
kapcsolatban, még ha Jászapátin meg is lenne oldva a 16-18 óráig tartó készenlét is,
akkor sem menne szívesen Jászapátira ugyanahhoz a szolgáltatóhoz, aki eddig volt.
Amióta képviselő, azóta ez a legnehezebb döntés. A jászberényi ügyelet mellett szól,
hogy gyermekorvosi készenlét is lesz.
Dr. Bakos Beáta: csak hétvégén lesz gyermekorvos. Véleménye, hogy kritikán alul
teljesítettek a jánoshidai központi ügyeletben. Nem ismeri sem a jászapáti, sem a
jászberényi ügyeletet, de messziről jött ember azt mond, amit akar. Nem látja a
garanciát arra, hogy ez sokkal jobb lesz. Szívesebben venné, ha határozott időre
kötnék a szerződést, ami alatt kiderülne, hogy úgy teljesítenek-e, ahogyan az elvárás
van feléjük. Szeretné, ha a szolgáltató igyekezne ezt a 6000 embert megtartani, mert
ez nekik is sok pénzt, bevételt jelent. Az 55,- Ft/lakos, plusz az OEP finanszírozás,
az nem kis összeg. Jászladány nagyobb súllyal esik a latba, mint egy 2000 fős kis
falu. Most van a testület abban a helyzetben, hogy tárgyalhat, esetleg kényszerítheti
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a szolgáltatót a jobb feltételekre. Megérti Bertalan László képviselőt, hogy nem kíván
a jelenlegi szolgáltatóval szerződni soha többé, mert aki olyan orvosokat foglalkoztat,
mint akik ott voltak, az minősíthetetlen. Szeretné, ha Dr. Kiss Zoltán adna olyan
szóbeli és írásbeli garanciát, hogy pár hónapon belül a problémák korrektül meg
lesznek oldva. Szeretné azt látni, hogy a szerződés nem parttalan. Sajnálja, hogy ez
a döntés az utolsó pillanatra maradt.
Drávucz Katalin: Jászladány időben volna, ha Jánoshida nem dönt a december
elsejei kezdésről, akkor még lett volna idő ezt eldönteni.
Dr. Kiss Zoltán: a határozott idő annak a rossz, aki ki akar lépni. Ennél az esetnél
van egy gazdasági keretösszeg, ami akkor fontos, ha valamelyik fél be tudja
bizonyítani, hogy jogosulatlanul tették ki, akkor kártérítésre jogosult. A határozatlan
idő nem parttalan. A szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul be
fogják tartani. Érti a problémát, meg fogják keresni rá a megoldást, de nem ígéri
január 1-től. Megígéri, hogy a tárgyalásokat le fogják bonyolítani. Most akkor
hazudna, ha azt mondaná, hogy január 1-től meg lesz oldva. A másik céget is
tisztességes cégnek tartja, csak sajnos ők belefutottak abba, hogy olyan orvosokat
alkalmaztak, akik hátrányukra szolgáltak. Az ő cége felbontja azzal az orvossal a
szerződést, aki rosszul végzi a szolgáltatást. A másik cég szakmai felelőssége, hogy
ezt nem tették meg. Ha az garanciát jelent a doktornőnek, hogy a szerződésbe 3
hónap próbaidőt belefoglalnak, akkor áll elébe.
Bagi Zsolt: nincs a testület jó tárgyalási pozícióba. A két cég ajánlata között 17,- Ft
különbség van. Jászapáti vállalná 16 órától az ügyeleti ellátást. Véleménye, hogy
hiába csatlakozna a település Jászapátihoz, sok lakos akkor is Jánoshida felé
indulna el, ott szembesülne azzal, hogy nem látják el, hiába lenne kiértesítve a
lakosság bármilyen szórólappal. Sokan a gyerekekkel indulnak el az ügyeletre,
Jászberényben lesz gyermekorvos, ez már előny. Javasolja a 3 hónapos próbaidőt,
és akkor kiderül, hogy a 16-18 óráig tartó készenlétre lesz-e megoldás.
Bertalan László: ha a jászapáti ügyeleten gyógyszert írnak fel, akkor
Jászberényben, vagy Hevesen kell kiváltani, mert Jászapátin nincs ügyeletes
gyógyszertár.
Drávucz Katalin: Dr. Kiss Zoltánt kérdezi, hogy hogyan lehetne megoldani a 16-18ig tartó készenlétet?
Dr. Kiss Zoltán: az orvosi kérdést csak a helyi háziorvosokkal lehet megoldani
készenléti időben. Támogatásként a mentőtisztet autóval, és a diszpécser szolgálatot
tudják biztosítani. Nem kell minden nap minden településen megoldani ezt az
időszakot, hanem össze kell fogni, és egy orvossal kell az 5 települést megoldani,
minden nap, az orvosokat beosztani. Ezt meg kell szervezni egy forgó rendszerben.
A beteg felhívja a diszpécserszolgálatot, és ők indítják a mentőtisztet, vagy hívja a
készenlétben lévő orvost. A mentőtiszt a sürgősségi ellátást elvégzi. A nem
sürgősségi hívást regisztrálják, és 18 óra után kerül ellátásra.
Drávucz Katalin: sajnos nincs még információ arra, hogy a többi település hogy
oldja meg a készenléti időszakot. Le kell ülni, és egyeztetni ezzel a kérdéssel
kapcsolatban.
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Dr. Bakos Beáta: kevés az 5 településen az orvos, nehéz lesz megszervezni.
Bertalan László: Jászalsószentgyörgyön az egyik háziorvos heti 2 napot vállalt
plusz bérezésért, a másik még nem nyilatkozott. Az ottani testület kérte az orvosokat,
hogy ennyit tegyenek meg a településért, amíg az ügyelet meg nem oldja a 16 órai
kezdést.
Dr. Bakos Beáta: egy hónapban egy napot elvállal, de akkor nem helyettesít
egyetlenegy napot sem. Nem szeretne hibás lenni azért, mert éppen itt lakik. Nem
vállal több plusz feladatot. Danicz doktor úr 70 évesen 1 napot sem vállal
készenlétben.
Lajkó Terézia: a Szentgyörgyi orvos, aki 2 napot vállalt, az tudja, hogy neki a másik
4 települést is el kell látnia?
Dr. Kiss Zoltán: nem tud erre válaszolni, a többi település még nem jelezte ezt a
problémát. Jánoshida akkor is lépett volna más szolgáltató felé, ha a többi település
nem csatlakozik. Próbálnak megoldást találni a készenléti probléma megoldására.
Gyárfás Lajos: ha a másik 4 település már aláírta a szerződést, akkor már biztosan
megoldották a készenlétet.
Dr. Kiss Zoltán: ha Jászladány csatlakozik a Jászberényi Központi orvosi
ügyelethez, akkor ígéri, hogy az értesítést követően azonnal el kezdi szervezni a 16tól 18-ig tartó készenlét ellátására a szolgáltatást.
Lajkó Terézia: a szerződés tervezetben a Jászladányi önkormányzat helyett
Jánoshida szerepel, amit javítani szükséges.
Drávucz Katalin: van-e még Dr. Kiss Zoltánhoz valakinek kérdése?
(A képviselőknek nincsen további kérdése a doktor úrhoz.)
Drávucz Katalin polgármester megköszöni Dr. Kiss Zoltánnak,
hogy válaszolt a képviselők kérdésére, a doktor úr megköszöni,
hogy meghallgatták, elköszön, majd elhagyja a tanácstermet.
Drávucz Katalin: aggodalmát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy Jászapátin nem
fognak a betegek orvost találni, ha 1 orvos lesz, mert ha beteghez hívják, akkor nem
lesz a rendelőben elérhető. Jászberényben 2 orvos lesz, abból az egyik biztosan
bent lesz.
Dr. Bakos Beáta: ez Jánoshidán is így volt eddig, ott is 1 orvos volt.
Bertalan László: egy jászapáti lakossal beszélt, aki félelmét fejezte ki arra, ha
Jászladány Jászapátihoz csatlakozik, mivel most is alig lehet bent találni az orvost,
ha még egy 6000 fős település csatlakozik, akkor még kisebb az esély, hogy az
orvos elérhető lesz. Jászladányra most is sokszor jön az ügyeletes kocsi.
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Jászberényben a 2 orvos és 1 gyermekorvos jelenléte nagyobb esély a lakosoknak,
hogy ellátásban részesülnek.
Szöllősi János: az Emergency ajánlatában szerepel az is, hogy Jászladányon a
rendelőben lenne 1 fő mentőtiszt.
Drávucz Katalin: a mentőtiszt csak hétvégén 12 órában lenne itt, és csak
sürgősségi eseteket látna el, mert nem orvos. Ahhoz, hogy Jászladányon orvos
legyen, sokkal többet kellene fizetni.
Seresné Lados Éva: bizonytalan a döntésben, mivel a jászberényi úr semmi biztatót
nem tudott mondani arra vonatkozóan, hogy a 16-18-ig tartó készenlét meg fog
oldódni.
Dr. Bakos Beáta: ha a készenléti idő alatt bármi történik, akkor az önkormányzat
érte a felelős, ha nincs orvossal külön szerződés erre az időre.
Bagi Zsolt: ha Jászapátihoz csatlakozik az önkormányzat, ott meg van oldva a 1618-ig ügyelet. Ha egyszerre 3 helyre kellene menni az orvosnak, akkor ki a felelős?
Dr. Bakos Beáta: akkor a központi ügyelet a felelős.
Lajkó Terézia: külön megállapodást kell kötni az orvosokkal a készenlétre.
Bagi Zsolt: egy pár óra a feltétele annak, hogy 1 orvosos ügyelethez csatlakozik az
önkormányzat, vagy 2 orvososhoz.
Mezei Norbert: lehetőség van arra is, hogy csak addig szerződik Jászapátihoz az
önkormányzat, amíg Jászberény meg nem oldja a 16 órától való ügyeletet, vagy
esetleg lehetne kérni ajánlatot Jászapátitól a 16-18-ig tartó ügyeletre. Nem lehet
bevállalni azt, hogy nincs 2 óra ellátására szerződés.
Bertalan László: 4 település felvállalta, hogy nincs még szerződés a 2 órára, de
december 1-ig még meg tudják oldani.
Drávucz Katalin: egyeztetni kell a többi település vezetésével, és közösen
megoldani a készenlétet az átmeneti időszakra.
Dr. Bakos Beáta: nem kíván Jászberényre szavazni, mert a készenléti idő nincs
megoldva, és nem is lát garanciát arra, hogy a cég meg akarja ezt oldani.
Lajkó Terézia: ha Jászberényt választja a testület, akkor a határozatban határidőt
kell adni arra vonatkozóan, hogy a 16-18 óráig tartó ügyeletet megoldják.
Lovász Imre: a 90 napos határidő kikötése esetén, ha nem teljesíti a feltételeket a
szolgáltató és felbontásra kerül a szerződés, időben kell intézni a másik
szolgáltatóval a szerződéskötést a finanszírozás miatt.
(További vélemény, hozzászólás nem hangzik el.)
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az
önkormányzat december 1-től a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft-vel kössön
szerződést háziorvosi ügylet ellátására azzal a feltétellel, hogy 90 napon belül
megoldják a 16-18-ig tartó készenléti ügyeletet?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen és 3 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
302/2015. (XI. 4.) sz. határozata
Központi háziorvosi ügyelet ellátására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Régió
Ügyeleti Központ Nonprofit Kft-vel létrejövő, az előterjesztésben szereplő
Megbízási szerződést (Feladat ellátási megállapodást) egészségügyi
szolgáltatásra azzal, hogy a megbízási szerződés 17. „A jelen megbízási
szerződés megszűnik:” pontja a következővel egészül ki:
-

Amennyiben a megbízott 90 napon belül nem oldja meg a hétfőtől-péntekig
16 órától kezdődő orvosi ügyeleti szolgáltatást.

A Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a módosított
Megbízási szerződés (Feladat ellátási megállapodás - Egészségügyi
szolgáltatás ellátására) aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a Megbízási
szerződés kiegészítés aláírására.
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a feladat december 1-től történő ellátása
érdekében a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. közvetlenül kössön
finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a
központi orvosi ügyelet vonatkozásában.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.
értesülnek.
2.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Előterjesztés naperőmű park tervezőjének kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: megkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt, hogy tájékoztassa
a képviselőket a beérkezett ajánlatokról.
Lóczi István: a képviselő-testület döntött 070/1, 072/1 és 072/2 ingatlanokból
kialakuló 070/4 hrsz-ú ingatlanon a naperőmű megvalósításáról pályázati úton. A 499
kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű pályázathoz szükséges tervek
elkészítésére 3 cégtől kért, és kapott az önkormányzat árajánlatot.
Az ajánlati árak: Energoplan Kkt. (Budapest) 4.600.000.- Ft + ÁFA; Macsuga Zoltán

