JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 12-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados
Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 9 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 1 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
286/2014. (XI. 12.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./ Háziorvosi tevékenység ellátás formájának meghatározása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Háziorvosi tevékenység ellátás formájának meghatározása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: azért van erre a soron kívüli testületi ülésre szükség, mert
péntekre Dr. Pesti Zsuzsanna doktornőnek feladat ellátási szerződésre van szüksége
az ÁNTSZ-hez, hogy megkaphassa az engedélyt december 1-től a III. számú
háziorvosi körzet ellátására. Legutóbbi testületi ülésen, mikor szó volt a feladat
ellátásról, akkor azt hagyta jóvá a Képviselő-testület, hogy ugyanabban a formában,
és ugyanannyi összegért, ahogy korábban Dr. Urbán László dolgozott, tehát
szerződéssel, számlázás ellenében.
Három változat volt akkor is, ami most már egyre redukálódott. Az 1. változat, hogy
közalkalmazottként lenne foglalkoztatva a doktornő, jelezte, hogy ez számára nem
megfelelő. A 2. változat, amit elfogadott a testület, hogy a finanszírozást továbbra is
az önkormányzat kapja, a doktornő pedig kiszámlázza a megbeszélt összeget
minden hónapban. A 3. változat az volt, hogy kiviszi a praxist, ő kapja a
finanszírozást, és feladatellátást az önkormányzat átadja doktornő részére. Akkor azt
mondta, hogy ő ezt nem szeretné, most mégis úgy néz ki a helyzet, hogy ez az egy
változat, ami az ő számára is, és az önkormányzat számára is járható út.
Doktornőnek nincs meg a háziorvosi szakvizsgája, így 100 %-os finanszírozást kap a
feladat ellátásra, akinek már megvan a szakvizsgája, az 130 %-os finanszírozást
kap. Egy kérése van a doktornőnek, amiért erre a testületi ülésre is szükség volt,
hogy abban az esetben tudja vállalni a praxis kivitelét, ha az asszisztens bérét az
önkormányzat 6 hónapig finanszírozza. Akkor fog kiderülni, hogy ténylegesen mennyi
lesz a finanszírozás, ha ténylegesen betöltődik az álláshely.
Az a probléma a kéréssel szemben, hogy a többi körzetben, ahol vállalkozó orvosok
látják el a praxist, ott mindenki maga kapja a finanszírozást, viszont ezzel együtt
minden költséget vállalnak. Az önkormányzatnak rezsi hozzájárulásként havonta egy
fix összeget is fizetnek. Ha a Képviselő-testület most jóváhagyja az asszisztens
finanszírozását, akkor joggal szól a többi vállalkozó orvos is, hogy ezt ők is kérik.
Mérlegelni kell a döntéskor ezt is, és azt is, hogy nagyon régi a probléma, hogy
nincsen orvos, és meg kellene oldani ezt a helyzetet. A kérdés, hogy a testület meri-e
vállalni kockáztatni, hogy ha ezt a kérést nem teljesítji, akkor előfordulhat, hogy a
doktornő nem fog ide jönni. Azért kellene erről ma dönteni, mert a feladat ellátási
szerződést a doktornőnek pénteken vinnie kell az ÁNTSZ-hez.
Dr. Bakos Beáta: tájékoztatja a képviselőket, hogy Angyal Zsuzsannától az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ügyintézőjétől kért a finanszírozással
kapcsolatban tájékoztatást. A doktornő finanszírozásként 1 évig 950 ezer forinttól 1
millió forintig terjedő összeget fog kapni, függetlenül attól, hogy meg van-e a
háziorvosi szakvizsgája azért, mert az OEP nem tudja kiszámolni, hogy milyen
teljesítménnyel dolgozott abban a körzetben egy orvos, ezért egy állami általános
kompenzációt ad. A doktornőnek nem ezzel az egy évvel lesz gondja, ami most
következik, vagyis nem ezzel a fél évvel, amit ő most kér, hanem majd az 1 év utáni
időszakkal. Az OEP megnézi, hogy az egy év alatt hogy dolgozott, és annak alapján
fog teljesítményarányos finanszírozást megállapítani a fix díjakhoz. Érthető lenne, ha
azt mondaná, hogy 1 év múlva szeretne segítséget kérni, amikor csökkenni fog a
finanszírozása, de ez most nem elfogadható. A többiekkel szemben sem lenne
korrekt. Ezen kívül az asszisztens Bagi Mariann, szeretne még 2 évig legalább
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közalkalmazott maradni, mivel neki akkor 30 éves jubileumi jutalom járna, amitől nem
szeretne elesni.
Bertalan László: szakmailag kérdezi Dr. Bakos Beátától, hogy a napi legkevesebb
két óra, és a heti legkevesebb 15 óra rendelés elegendő lesz-e ebben a körzetben?
Mennyi az a reális idő, amit itt el kellene tölteni?
Dr. Bakos Beáta: ez az, amit a törvény előír, de Jászladányon ez nem megoldható.
Napi 4 óra a minimum. Az ÁNTSZ kötelezi, hogy legyen kiírva a rendelési idő. Az
OEP 40 órára köti a szerződést, ami azt jelenti, hogy 4 óra rendelés, 4 óra készenlét
szükséges. 8-16-ig készenlétet kell, hogy adjon.
Bertalan László: nem ért egyet azzal, hogy 2 óra rendelési idő legyen beírva a
szerződésbe.
Drávucz Katalin: Pesti doktornő azt mondja, hogy neki az a legjobb, ha a praxist
kiviszi. Ha ő kiviszi, akkor Mariannt hogy tartjuk meg közalkalmazotti
foglalkoztatásban?
Dr. Bakos Beáta: doktornőnek már vannak közalkalmazotti munkaviszonyai, és ez
az óraszám már nem fér bele neki közalkalmazottként. Le kellene mondania azokról
az órákról, idejönne közalkalmazottként, és a munkáltatótól emelt összeget kérhetne.
Bár a 600 ezer forintot akkor sem tudnánk közalkalmazottnak odaadni.
Drávucz Katalin: azt mondta nettó 300 ezerért vállalja, de most már nem jó neki a
közalkalmazotti jogviszony.
Lajkó Terézia: mindig valami plusz információt mond, és össze kellene ezeket rakni.
Nem könnyű a törvényeket, és a különböző információkat összehozni. 40 %-al
csökkentették a finanszírozást, így 500 ezer forint körüli összeg lett. Angyal
Zsuzsanna azt mondta, hogy a 40 %-al csökkentettet kiegészítik az országos átlagra,
ekkor kapunk 718 ezer forintot. Ehhez hozzáadnak fix díjban 235 ezer forintot,
területi díj 30 ezer forintot, ami összesen 983 ezer forint. Pesti doktornő azt mondja,
hogy ebből levonnak még neki 30 %-ot.
Dr. Bakos Beáta: az már a társasági adó. Ezt nem az OEP vonja le. Ebből még sok
kötelezettség van, amit ki kell fizetni.
Drávucz Katalin: azt mondta a doktornő, hogy ha beszámláz nekünk, akkor
továbbra is betöltetlennek minősül az álláshely, mert az csak helyettesítésnek
számít, és akkor nem kapja meg a 6 millió forintos támogatást.
Bagi Zsolt: mi az a 6 millió, amiről szó van?
Lajkó Terézia: a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek esetében, amennyiben jön
háziorvos, a betöltetlenség időtartamát figyelembe véve kapnak 6, 7, 8, 9, 10 millió
forintos központi támogatást.
Bagi Zsolt: akkor ki kell még egyszer írni a pályázatot.
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Dr. Bakos Beáta: ha ezt a támogatást fölveszi, akkor itt kell maradnia 4 évig, vagy
pedig vissza kell fizetnie. 1 évig kellene meghúznia magát, ami nem a 2015, hanem a
2016-os év, és utána minden helyre állna.
Drávucz Katalin: mi legyen a testületi határozati javaslat? Dönthetünk úgy, hogy
viszi a praxist, de nem Mariann lesz az asszisztense.
Dr. Bakos Beáta: ha Icát viszi, akkor Perei Mónika hová jön vissza Gyes-ről?
Lajkó Terézia: akkor nem lesz álláshelye Mónikának. Őt vissza kell vennünk
mindenképpen.
Drávucz Katalin: ez a lehetőség akkor is fenn állt volna, ha hoz magával
asszisztenst.
Szöllősi János: az elmúlt ülésen úgy született meg a határozat, hogy december 1től foglalkoztatjuk Ez a határozat módosítva lesz?
Lajkó Terézia: ha most mást dönt a testület, akkor módosítani kell természetesen.
Szöllősi János: el kellene döntenie, hogy ha ez a munkakör a fontos neki, akkor a
többi munkájából le kellene valamennyit adnia. Ha kiviszi a praxist, akkor ő ezzel
gazdálkodhat?
Dr. Bakos Beáta: igen. Az övé lesz, utána eladhatja. Javaslata, hogy adják át neki a
praxis, megfelelő tárgyalási feltételekkel. Ez legyen az elsődleges munkahelye, a
többi meg akkor, ha belefér. Fizesse az asszisztenst, és a díjakat, amiket a többi
orvos is fizet, 2 óra múltán nem állhat fel a rendelésből, az utolsó betegig le kell
rendelni. Ha nem megy, akkor visszaadja a praxist megfelelő szerződésbontás
mellett. Lehet neki délután a rendelése, csak akkor ezt így kell kiírni, és a betegek
majd megszokják. Doktornő jelezte, hogy nem jó neki a közalkalmazotti jogviszony,
de javasolja, hogy azt is ajánlják föl neki.
Tóth Imre: heti 40 órát bele kell írni a szerződésbe.
Szöllősi János: a szerződésben csak a rendelési idő van beleírva, a rendelkezésre
állási idő nincs. Bele kell foglalni mindenképpen.
Bagi Zsolt: ha közalkalmazott lesz, akkor nem jár neki a 6 millió forint?
Lajkó Terézia: nem.
Drávucz Katalin: a testület részéről tehát 3 javaslat mehet. Az, hogy
közalkalmazottként foglalkoztatnánk havi nettó 350 ezer forintért, vagy kiviszi a
praxist asszisztenssel együtt, vagy számláz havi 600 ezer forintért, heti 40 órás
készenléttel.
Bagi Zsolt: a feladat-ellátási szerződésből ki kell venni a 11. pontot.
Lajkó Terézia: természetesen még átnézésre kerül teljesen aláírás előtt.
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(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a
doktornő részére 3 lehetőséget ajánljon fel a testület az említett javaslatokkal együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
287/2014. (XI. 12.) sz. határozata
Dr. Pesti Zsuzsanna orvosi pályázatának elfogadása, a III. számú háziorvosi
körzet ellátására, a 276/2014. (XI. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat
visszavonása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr.
Pesti Zsuzsanna (Szolnok, Rét u. 24/A) pályázatát az önkormányzat által
meghirdetett, tartósan betöltetlen (III. számú körzetben) felnőtt háziorvosi
praxis feladatkörét ellátó háziorvosi munkakörbe.
Képviselő-testület hozzájárul, hogy 2014. december 1-től Dr. Pesti Zsuzsanna
1.

doktornő megkapja a III. számú háziorvosi praxist azzal, hogy a
praxisban felmerülő költségek őt terhelik, vagy

2.

doktornőt közalkalmazottként kívánja foglalkoztatni havi nettó 350
ezer forint díjazásért, vagy

3.

doktornő vállalkozási tevékenységként végezze munkáját bruttó 600
ezer forint/hó összegért.

Képviselő-testület a munkaidőt heti 40 órában határozza meg, melyből 15
óra rendelési idő, illetve naponta a betegek teljes ellátásáig, 25 óra
rendelkezésre állási idő, naponta 16 óráig.
Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződés aláírására Drávucz Katalin
polgármestert hatalmazza fel.
E határozat hatálya lépésével hatályát veszti a 276/2014. (XI. 04.) sz.
Képviselő-testületi határozat.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri hivatal helyben,
3./ Dr. Pesti Zsuzsanna (Szolnok, Rét u. 24/A)
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmf.
Drávucz Katalin
polgármester

Lajkó Terézia
jegyző

