Iktatószám: P- 2702-1/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. évi január hó 14-i nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Németh László, Pukliné
Tündik Tünde, Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Szemerei Józsefné és Farkas Károly jelezte, hogy
nem tud a mai ülésen részt venni, továbbá hiányzik Horváth István képviselő.
A mai rendkívüli ülésünk napirendi pontjaira szeretnék javaslatot tenni. Nyílt ülés keretében
kérem, hogy a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg:

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek
helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében
Zárt ülés keretében pedig egy kérelemről, illetve a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a
januárban lejáró bonyolítói, illetve ügyvédi szerződés meghosszabbításáról kérem, hogy
tárgyaljon a testület.
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület -egyhangúlag- jóváhagyta a javaslatot.
Kossa Lajos polgármester:
Több testületi ülésen már szó volt az abai egészségügyi rendszer teljes infrastrukturális
átalakításáról és amennyiben ezen pályázat benyújtását jóváhagyjuk és sikeres lesz, akkor
2011. tavaszára Abán, illetve a Sárvíz Kistérségben egy olyan egészségügyi ellátórendszer jön
létre, amely teljes mértékben biztosítani tudja nemcsak az alapellátást, hanem a legmagasabb
színvonalú szakellátást is.
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Korábban sikeres pályázatot nyújtottunk be a Kistérségi Központi Járóbetegellátó Központ
kialakítására, azóta megkötöttük a támogatási szerződést, illetve január 1-jével megkezdődött
a projekt-megvalósítás időszaka is. A Nonprofit Kft. már megkapta a pénzügyi előleget is, és
folyik a közbeszerzések előkészítése. A Kistérségi Járóbetegellátó Központban kap helyet a
fogorvosi rendelő - így a jelenlegi fogorvosi rendelő felszabadul -, illetve a gyermekorvosi
szakellátás mellett a védőnői szolgálat is. Így a jelenlegi orvosi rendelőknek helyet adó
épületből a védőnői szolgálat át fog kerülni a járóbetegellátó központba. Jelenleg a kistérségi
központi orvosi ügyelet a Zöld Házban kap helyet, ami magántulajdonban van és az ellátást
biztosító cég bérli az épületet. A tulajdonosa árulja ezt az épületet, tehát hosszútávon nem
megoldott a központi orvosi ügyelet ellátása. Korábban tájékoztattam a képviselő-testületet
arról, hogy tudomásunk szerint lesz pályázat ennek a kialakítására és akkor a felszabaduló
fogorvosi rendelő épületét erre a célra biztosítani tudjuk. Képviselő-társaim kézhez kapták a
pályázati kiírás legfontosabb elemeit, lényege, hogy az alapellátás keretében pályázni lehet
központi alapellátási ügyelet és háziorvosi rendelő kialakítására. A mi szempontunkból ez a
kettő fontos, és a pályázat kifejezetten preferálja azon elhelyezést, amikor a különböző
ellátásokat komplexen oldja meg az önkormányzat. Tehát egy helyre vonnánk össze a
központi orvosi ügyeletet, valamint a település lakosságát ellátó két háziorvosi körzetet. A
tervezőkkel megvizsgáltattuk a jelenlegi épületet, és ahogy a tervekből is látható, a jelenlegi
épület minimális átalakítással és felújítással teljes mértékben megfelel a központi orvosi
ügyelet céljainak, az épület bővítésével pedig kialakítható a két házi orvosi rendelő és
váróterem, illetve az új épületszárnyban kapna helyet az orvosi pihenő. A terv tartalmazza az
ingatlan tereprendezését, parkosítását, valamint ingatlanon belül négy parkoló kialakítását a
dolgozók, illetve a központi orvosi ügyelet céljaira. A betegek parkolási lehetőségét az út
túloldalán a járóbetegellátó központ kapcsán kialakuló parkolóban tudjuk majd megoldani. A
pályázat keretében orvosi eszközök, bútorzat beszerzésére is van lehetőség, illetve a tervezés
és pályázat lebonyolításával kapcsolatos költségeket is be lehet építeni. A két háziorvosunkkal
mind a tervet, mind az eszközigényeket egyeztettük, ők a pályázat készítőjének leadták az
igényeiket. Úgy tűnik, minden feltételnek megfelelünk és határidőn belül – 18.-áig - be
tudjuk adni a pályázatot. Szükséges még a képviselő-testület támogatása és a 10% önerő
biztosítása. Hozzáteszem, hogy eddig az Önkormányzati Minisztérium önerőalapra vonatkozó
pályázati kiírásában az egészségügyi pályázatok is szerepeltek. Bízom benne, hogy ez idén is
így lesz, vagyis a 10%-os önerő további 50%-ára is pályázhatunk. A mai napon elkészült
költségvetés szerint - amely a kivitelezési költségek mellett tartalmazza a parkosítás, a
parkolók kialakításának, az orvosi eszközök és bútorzat beszerzésének, valamint a tervezés és
a projektmenedzsment költségeit is - összességében 49.800.000 Ft a bekerülési költség és
ehhez 4.980.000 Ft önerőt kell biztosítani. A beruházás megvalósítását a kistérségi
járóbetegellátó központ megvalósításához igazítottuk, mivel csak akkor fog felszabadulni az
épület, ha már a járó beteg ellátó központ is megvalósul, így 2011. első felére tettük a
befejezési határidőt. Kérem a pályázat benyújtásának támogatását és a 10%-os önerő
biztosítását.
Amennyiben sikeres lesz a pályázatunk és a két háziorvosi körzet is átköltözik ebbe az új
épületbe, fel fog szabadulni a jelenlegi orvosi rendelőknek helyet adó ingatlanunk, amelynek
hasznosításáról a későbbiekben kell döntenie a képviselő-testületnek.
Mentőállomás kialakítására is lehetőségünk nyílt tavaly. A testületi határozatnak megfelelően
a szerződést megkötöttük a mentőszolgálattal, jelenleg a tervezés közbeszerzése van
folyamatban.
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Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az orvosi ügyelet, a két orvosi rendelő, vele szemben a járóbetegellátó is központi helyen
lesz, vagyis minden adott ahhoz, hogy a lakosság és a kistérség egészségügyi ellátását magas
színvonalon biztosítsuk. A bizottság egyértelműen javasolja a pályázat beadását. Az önerő
50%-ának biztosítására is lehet pályázni, de ha ez nem is áll majd rendelkezésre, akkor is a
10%-ot fel kell vállalnunk a beruházás végrehajtása érdekében.
Kasó László képviselő:
Úgy emlékszem, hogy a korábbi tervekben az szerepelt, hogy a járóbetegellátóban lesz a
háziorvosi rendelő, és a mostani rendelők helyén pedig a központi ügyelet.
Kossa Lajos polgármester:
Az eredeti elképzelésben szó volt arról, hogy a 2. sz. háziorvosi körzet, - dr. Kassai József
háziorvosi körzete - itt fog helyet kapni, de kiderült, hogy azon pályázat keretében háziorvosi
alapellátási szolgálatot nem lehet elhelyezni a szakellátóban, vagyis a tervekbe ez már nem
került be. A koncepció lényege az, hogy jó az elhelyezkedése, mert közel van a szakellátóhoz,
az épület átalakítása, bővítése nagyon gazdaságosnak tűnik, és a védőnői szolgálat át fog
menni a szakellátóba, tehát az az épület mind fenntartás szempontjából, mind felújítás,
átalakítás szempontjából sokkal jelentősebb költséget jelentene az önkormányzat számára. A
tervekből is jól látszik, hogy gyakorlatilag a jelenlegi épület belső felépítése teljes mértékben
alkalmas a központi orvosi ügyelet ellátására, csak annyi átalakítás szükséges, hogy a
jelenlegi feljáró le lesz fedve és ott fog elhelyezkedni a recepció, de egyébként valamennyi
helyiség a jelenlegi formájában használható, csupán az orvosi pihenőt kell majd az új
épületrészben elhelyezni.
Csép Györgyné alpolgármester:
Az átépítés ideje alatt hol működik majd a fogorvosi rendelő?
Kossa Lajos polgármester:
A pályázat elnyerése esetén a második ütemmel lehet kezdeni, vagyis az épület bővítésével.
Amennyiben az elkészült, a két háziorvos már átköltözhet, viszont a fogorvosi rendelő
átalakítása csak akkor kezdődik, amikor már ők átköltöztek a járóbetegellátó központba,
ahhoz az épületrészhez addig hozzá sem nyúlunk, amíg ott rendelnek.
Németh László képviselő:
Kicsit labirintusnak érzem ezt a sok ajtót és átjárót, nem lehet ésszerűsíteni a terveken annak
érdekében, hogy tolókocsival is tudjanak közlekedni?
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A másik észrevételem, hogy két ilyen jelentős létesítmény fenntartását tudja-e az
önkormányzatunk biztosítani?
Kossa Lajos polgármester:
Annak nincs akadálya, hogy önálló bejárattal lássuk el az orvosi rendelőt, ezt majd a
megvalósítás közben lehet még korrigálni.
Mindkét ellátás kapcsán jelentősen csökken az önkormányzat fenntartási költsége, ugyanis a
központi orvosi ügyelet jelenleg igen jelentős bérleti díjat és rezsi költséget fizet. Amennyiben
a pályázat sikeres lesz, a fenntartás költségei jelentősen csökkennek, vagyis jelentős
tartalékok jelennek meg a központi orvosi ügyelet költségvetésében. A háziorvosi rendelő
kapcsán ugyanezt lehet elmondani, ugyanis az új rendelő fenntartása a régihez képest
jelentősen kevesebb terhet jelent.
Mercsek György, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A műszaki leírásban utalás van arra, hogy mozgássérült rámpa épül, vagyis adott a lehetőség a
bejárásra. Belül tud átmenni az orvosi rendelőbe is, el tud menni WC-re. Tehát a rámpán be
tud jutni az épületbe egy mozgássérült is.
Kossa Lajos polgármester:
A kérdés nem erre vonatkozott. A központi orvosi ügyeletnél nincs gond, mert az az
épületnek az első részében kap helyet, viszont a jelenlegi koncepció szerint, akik majd az
épület hátsó részébe érkeznek, vagyis a háziorvosi rendelőkbe, nekik végig kell menni a
jelenlegi épületen, tehát célszerű lenne a két orvosi rendelő várójánál hátul egy ajtót nyitni,
hogy közvetlenül oda tudjanak a betegek menni, véleményem szerint ez a megvalósítás során
biztosítható.
Más kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kossa Lajos polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be háziorvosi rendelők és központi alapellátási
ügyelet kialakítása céljából a KDOP keretében, összességében 49.800.000 Ft-os beruházás
megvalósítása céljából, s ehhez az önkormányzat 4.980.000 Ft önrészt biztosítson, kérem,
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - jóváhagyta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
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1/2010. (I.14.) számú
Határozat

Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt
be „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése
KDOP-2009-5.2.1/A” célterület megjelölésű pályázati felhívásra.
A projekt célja: az Aba, Dózsa Gy. u. 93. szám alatti, 436/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú
épület (amely jelenleg fogorvosi rendelőként funkcionál) átalakításával, 2 db háziorvosi
rendelő, valamint orvosi ügyelet elhelyezése.
A beruházás bruttó összege: 49.800.000,- Ft, melyhez az önkormányzat 10% saját forrást,
azaz 4.980.000.- Ft összegű önerőt biztosít 2010. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kossa Lajos polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy a jelzett napirendek megtárgyalása céljából zárt ülést rendeljünk el, aki ezzel
egyetért, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
2/2010. (I.14.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete kérelmek elbírálása végett zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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