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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Kasó László, Mercsek György, Németh László,
Pukliné Tündik Tünde, Szemerei Józsefné és Varga Istvánné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiányzik Horváth István képviselő. A mai testületi
ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni:
Napirendi pontok:
1)Sárvíz Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat ellátására vonatkozó feladat átadás/átvételi
szerződés jóváhagyása
2)Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása
3)Pályázati kiírás elfogadása az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyének
betöltésére vonatkozóan
Aki a napirendi pontokra tett javaslatokkal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület – egyhangúlag – jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1.) Sárvíz Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat ellátására vonatkozó feladat átadás/átvételi
szerződés jóváhagyása
Kossa Lajos polgármester:
Képviselőtársaim előtt is ismert, hogy Dr. Niczky Gabriella tragikus hirtelenségű halálát
követően nagyon komoly feladat előtt áll nemcsak Aba Nagyközség Önkormányzata, hanem
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valamennyi önkormányzat, amely a Sárvíz Kistérségi Központi Ügyeleten keresztül látta el az
orvosi ügyeletet településén. Dr. Niczky Gabriella nemcsak főszervezője volt a tevékenységnek,
hanem az érintett települések önkormányzatai az Aba-Med Bt-t bízták meg a központi orvosi
ügyelet megszervezésével. Kettős feladat hárul ránk, részben gondoskodnunk kell az orvosi
körzet helyettesítéséről, a körzet meghirdetéséről, illetve a többi településsel, a többcélú
kistérségi társulással közösen a Sárvíz Központi Orvosi Ügyelet tevékenységének zökkenőmentes
folytatásáról is. Az elmúlt napokban mind az ÁNTSZ-szel, mind pedig az Egészségbiztosítási
Pénztárral többször egyeztettünk, illetve megkaptuk azt a listát, amelyet a holnapi napig
bezárólag be kell nyújtanunk ahhoz, hogy a központi orvosi ügyelet finanszírozása és az abai
háziorvosi körzet finanszírozása is zökkenőmentes legyen. A központi orvosi ügyelet ellátásával
kapcsolatban időközben kaptunk szakmai ajánlatot az Emergency Service Kft-től, amely ajánlat
nagy segítséget nyújtott mind az abai önkormányzat, mind pedig a többi település önkormányzata
számára. Úgy gondolom és úgy tapasztaltam, hogy bár felvállalta a többcélú kistérségi társulás
első körben, hogy el fogja látni a központi orvosi ügyelet szervezésével kapcsolatos teendőket, de
az elmúlt hetek tapasztalata, a doktornő halála óta eltelt időszak tapasztalata azt bizonyítja, hogy
a feladat meghaladta volna a többcélú kistérségi társulás kompetenciáját. Ezért örömteli az az
ajánlat, amelyet időközben Emergency Service Kft-től kaptunk. Az ajánlatot megkeresés nélkül
küldte a cég, ugyanis több kolléga, aki a Sárvíz Központi Orvosi Ügyeletben dolgozott, az
Emergency Service Kft-vel is kapcsolatban volt. A cég szakmai tájékoztatójában szerepel, hogy
több kistérségben, az ország több pontján látják el az orvosi ügyelettel kapcsolatos teendőket. A
cég pontosan ismerte a Sárvíz Központi Orvosi Ügyelet adatait, így igen pontos ajánlatot tudott
adni. Az ajánlatot mind a térség háziorvosaival, mind pedig az ügyelethez tartozó
önkormányzatok polgármestereivel pénteken egyeztettük és az OEP finanszírozás
zökkenőmentessége érdekében a mai estét bezárólag kell valamennyi érintett képviselőtestületnek rendkívüli ülés keretében döntenie a mellékelt átadás-átvételi szerződésről. Úgy
gondolom, könnyű helyzetben vagyunk, ugyanis a cég amellett, hogy nagyon komoly szakmai
hátteret tud biztosítani a központi orvosi ügyelet további működtetéséhez, egyéb pontokon illetve
egyéb feltételekben sem az önkormányzatok, sem pedig az érintett betegek nem fogják
észrevenni a központi ügyeletben történt változásokat. Az alapelvek továbbra is ugyanazok, mint
eddig voltak, tehát a cég is alapvetően a térségben dolgozó háziorvosokra építi az ügyelet
ellátását. Természetesen mindenképpen nagy könnyebbség számunkra, hogy amennyiben az itt
dolgozó háziorvosok nem tudják a hónap valamennyi napját vállalni, akkor a cég kívülről tud
vállalkozó orvosokat hozni. Úgy gondolom, hogy az ajánlat mindenképpen szakmai biztonságot
ad az ügyelet tekintetében. A cég ügyvezetőjével, Rédei Józseffel közösen egyeztettünk az
orvosokkal is a múlt hét folyamán. A településeken praktizáló 8 háziorvos közül egy háziorvos
jelezte, hogy nem kíván részt venni a központi orvosi ügyelet munkájában. Soponya
háziorvosának még egy hónapig van felmentése a soponyai képviselő-testület részéről. A térség
valamennyi orvosa ezen kívül vállalta az ügyeletben való részvételt, a 7 orvosból 5 már alá is írta
a vállalkozói szerződést a céggel, 2 szerződéskötés pedig folyamatban van. Az anyagi kondíciók
sem változnak, továbbra is lakosonként 77 Ft-tal kell havonta hozzájárulnia az
önkormányzatoknak az orvosi ügyeleti ellátáshoz. Ezen kívül a feladat átadás-átvételi
szerződésben az is szerepel, hogy hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az OEP finanszírozást
közvetlenül a cég kapja meg. Az orvosok, sofőrök, ápolónők díjai is az eddigieknek megfelelő
nagyságrendűek. A szerződés, amely az előterjesztésben szerepel, határozatlan idejű, három
hónapos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja. Várhatóan egy változás lesz a központi
orvosi ügyelet működésében, a cég jelezte, hogy nem kívánja használni a kistérség tulajdonát
képező rohamkocsit, ugyanis a fenntartási költségei, mind a közlekedéssel kapcsolatos költségek,
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mind az egyéb fenntartási költségek jóval meghaladják egy ügyeleti személygépkocsi költségeit.
Mivel a szakmai tájékoztatóból is jól érzékelhető, hogy országos nagyságrendű cégről van szó,
amelynek nagyon komoly járműállománya is van, jelezték, hogy egy négykerék-meghajtású
SUZUKI terepjárót kívánnak beállítani a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátására. Az
orvosi ügyelethez szükséges eszközöket a többcélú kistérségi társulás ugyanúgy fogja biztosítani,
mint eddig. Az előterjesztésben kiadtam képviselőtársaim számára azokról az eszközökről készült
listát is, amelyek a 2005. évben benyújtott és 2006-ban realizált pályázat kapcsán a többcélú
kistérségi társulás tulajdonát képezik. Természetesen az eszközök a mai napig hiánytalanul
megvannak, az Aba-Med Bt-től leltár szerint a többcélú kistérségi társulás vissza fogja venni és át
fogjuk adni az orvosi ügyeletet ellátó cég számára. A cég ajánlatából látható, hogy a cégnek is
van komplett felszereléslistája arról, hogy miket használnak a központi orvosi ügyeletben, azaz a
rendelkezésünkre álló eszközöket további eszközökkel fogják kiegészíteni. Úgy gondolom, hogy
ez mindenképpen pozitív fejlemény. A szerződés felülvizsgálatára évente kerül sor, ami azt
jelenti a mi esetünkben, hogy legközelebb majd egy év múlva kell arról tárgyalni, hogy mennyi
legyen az önkormányzati hozzájárulás, illetve szerepel még a szerződésben, hogy ha a következő
hónapokban az OEP szerződés nagyságrendekkel fog nőni, akkor újra tárgyaljuk az
önkormányzati támogatások szükséges mértékét. Ezen túlmenően a cég ugyanazokkal a
feltételekkel látja el a központi orvosi ügyeletet, mint eddig az Aba-Med Bt. A sofőröket,
ápolónőket át fogja venni a cég, minden dolgozó marad, aki eddig itt dolgozott, és ahogy
jeleztem, nagyon fontos, hogy ha véletlenül van olyan nap illetve hétvége, amit nem tudnánk a
saját orvosainkkal megoldani, akkor biztosítani tudja külső orvosok segítségét. A központi orvosi
ügyelet helyszíne sem fog változni, továbbra is a Zöld Házban lesz, az Aba-Med Bt. már
megegyezett a használat feltételeiről. Fontos hangsúlyozni, hogy a finanszírozás feltételeit ez sem
változtatja meg. A gépkocsi lecserélése - úgy gondolom -, hogy a központi orvosi ügyelet
továbbfejlesztésének lehetőségét is magában rejti. Képviselőtársaim láthatják, hogy nagyon
komolyan felszerelt autó van a többcélú kistérségi társulás tulajdonában, 3 éves, a beszerzési
értéke is látható a mellékelt számlák alapján, illetve még további 5 millió Ft-tal nőtt az értéke
azon átépítés során, amelyre a mentőautóvá történő alkalmassá tétele miatt került sor. Az
átalakítás költségeit az Aba-Med Bt. vállalta, de a többcélú társulással kötetett szerződés szerint a
doktornő adománya, így a többcélú kistérségi társulás tulajdonát képezi. Megvizsgáltuk a
Belügyminisztériummal kötött támogatási megállapodást, amelynek keretében a gépjárművet
beszereztük. A megállapodás arról rendelkezik, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket
legalább 5 éven keresztül fenn kell tartania a többcélú kistérségi társulásnak, viszont arról is
rendelkezik a támogatási megállapodás, hogy abban az esetben, ha ezt műszaki vagy szakmai
okok indokolják, akkor értékesíteni lehet a gépjárművet azzal a feltétellel, hogy a többcélú
kistérségi társulás a befolyt összeget az adott szolgáltatás fejlesztésére fordítja. Esetünkben a
szakmai indok adott, ezért bízom abban, hogy polgármestertársaim is el fogják fogadni az
érvelést és a többcélú kistérségi társulás még ebben az évben értékesítheti a gépjárművet. Az
értékesítésből befolyó összeget lekötnénk, és amikor megépül Abán a kistérségi járóbeteg ellátó
központ, fel tudjuk használni. Jeleztem már a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy bár 2011
tavaszáig lehet felhasználni a támogatási összeget, de reálisan van esély arra, hogy jövő év
végéig, ha minden ütemezetten történik, megépüljön a járóbeteg ellátó központ. Amennyiben így
történik, akkor már jövő ősszel tudnánk tenni annak érdekében, hogy a központi orvosi ügyeletet
önkormányzati tulajdonú épületben valósítsuk meg. Ugyanis az önkormányzatnak két olyan
ingatlana is felszabadul, amelyek belső átalakításával ki tudnánk alakítani a központi orvosi
ügyelet épületét, és a gépjármű értékesítéséből befolyó összeg elegendő e célra. Szeretném még
egy fontos dologról tájékoztatni képviselőtársaimat, amely nagyon szorosan kapcsolódik a
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témához és pozitív hír a kistérség egészségügyi ellátásának javítása terén. A múlt hét folyamán
keresett meg telefonon az Országos Mentőszolgálat regionális vezetője és tájékoztatott arról,
hogy az Országos Mentőszolgálat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében egy
jelentős összegű támogatáshoz jutott zöldmezős mentőállomások kialakítása céljából.
Tájékoztatott arról is, hogy a régióban, Abán és Bábolnán szeretnének létre hozni kistérségi
mentőállomást. Az önkormányzatnak biztosítania kell olyan ingatlant, amely alkalmas a
mentőállomás felépítésére. Pénteken jönnek egyeztetni, megítélésem szerint van olyan
önkormányzati ingatlanunk, amely az általuk szóban elmondott feltételeknek megfelel, pénteken
meg fogják vizsgálni, és amennyiben valóban megfelel a feltételeknek, akkor a következő
testületi ülésre már az együttműködési megállapodást fogom hozni a képviselő-testület elé. A
megállapodás lényege az, hogy az abai önkormányzat a telket átadja a Magyar Állam
tulajdonába, az összes többi feladatot már az Országos Mentőszolgálat fogja bonyolítani. Jövő év
végére elkészülhet a mentőállomás, és gyakorlatilag 2010 végére egy komplexen megújuló
járóbeteg ellátó rendszert tudnánk kiépíteni a kistérségben, amely nagymértékű előrehaladást
jelent. Mai nap kaptuk meg a tájékoztatást arról, hogy a Nonprofit Kft. számlájára intézkedtek
270 millió Ft előleg kifizetéséről, így gyakorlatilag az anyagi feltételek is adottak. Kérem a
képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a feladat átadás-átvételi szerződést annak érdekében, hogy
a holnapi napon az ÁNTSZ-hez és az Egészségbiztosítási Pénztárhoz is el tudjuk juttatni.
Németh László képviselő:
Magam részéről nagyon megnyugtatónak tartom, hogy ilyen gyorsan és ilyen kedvező
feltételekkel sikerült továbbvinni az orvosi ügyeletet, amely nagyon lényeges a kistérségünk
számára. Átnézve az anyagokat, amiket kaptunk, maximálisan támogatom a szerződést.
Kossa Lajos polgármester:
A határozati javaslatom a következő:
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az Emergency Service Kft-t az önkormányzat
illetékességi területére kiterjedő központi orvosi ügyelet üzemeltetésével, egyben hozzájárul,
hogy a megbízott az illetékes Fejér Megyei OEP Hivatallal szerződést kössön és a tevékenység
finanszírozása a megbízottat illesse. A képviselő-testület a mellékelt feladat átadás/átvételi
szerződéssel egyetért, megbízza a polgármestert annak aláírásával. Felelős Kossa Lajos
polgármester, határidő azonnal.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
150/2009. (IX.29.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az illetékességi területére kiterjedő központi orvosi ügyelet
üzemeltetésével megbízza az Emergency Service Kft-t, egyben hozzájárul, hogy a fenti
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tevékenységre megbízott az illetékes Fejér Megyei OEP Hivatallal szerződést kössön és a
tevékenység MEP finanszírozása a megbízottat illesse.
A képviselő-testület a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgáltatás ellátására vonatkozó feladat átadás/
átvételi szerződéssel egyetért, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Az I. számú háziorvosi körzet helyettesítéséhez szükséges megállapodások jóváhagyása
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Október 1-jével az önkormányzat átveszi az Aba-Med Bt-től területi ellátási kötelezettséggel az
egészségügyi alapellátás biztosítását. Ahhoz, hogy az I. számú háziorvosi körzetben is tudjuk
biztosítani az ellátást, az első lépés, hogy az ÁNTSZ-től beszerezzük a működési engedélyt,
amelyhez szükségesek azok a megállapodások, amelyeket előzetesen eljuttattunk a képviselők
részére. Amikor megkapjuk az ÁNTSZ-től a működési engedélyt, akkor tudjuk megkeresni a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt és rendezni rövid időn belül a finanszírozás kérdését is. Első
lépésben az a legfontosabb, hogy megállapodást kössünk két orvos között, akik vállalják az I.
számú háziorvosi körzetben a helyettesítési feladatok ellátását. Dr. Kassai József, a II. számú
háziorvosi körzet háziorvosa vállalta a helyettesítést, de ugyanakkor kellett keresni helyettest a
doktor úr részére is, hogy a folyamatos ellátás biztosítva legyen. Kassai doktorúr megállapodott
Dr. Varga Gáborral, a sárszentágotai háziorvossal, aki vállalta a helyettesítést, amelyet írásba
foglaltunk és eljuttattunk a képviselők számára. A helyettesítés október 1-jétől lép életbe, illetve a
doktornő körzetében Kassai doktor úr részéről már szeptember 8. óta meg is történik. A két
háziorvos kölcsönösen helyettesítené egymást a helyettesített orvos rendelőjében, illetve a
helyettesítés magában foglalja a központi orvosi ügyeletben való részvételt és az iskola
egészségügyi feladatok ellátását is valamennyi oktatási és nevelési intézményben. Az
előterjesztés mellékletében csatoltuk a két orvos nyilatkozatát, amelyben vállalják a helyettesítési
feladatokat. Szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy
határozattal hagyja jóvá a
megállapodást, melynek mellékletét képezik a nyilatkozatok. A testületi ülés előtt kiadtunk még
egy határozati javaslatot, amelyben azt kéri tőlünk az ÁNTSZ illetve az Egészségbiztosítási
Pénztár, hogy az önkormányzat külön nyilatkozzon arról, hogy vállalja október 1-jétől az I.
számú háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátást illetve az iskolai egészségügyi feladatok
ellátását.
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, hogy az első határozat a feladatok vállalásáról szóljon, utána döntsünk a helyettesítésről.
Az előző napirendhez visszatérve, az Emergency Service Kft. november 1-jétől fogja ellátni a
feladatokat. Sikerült az ÁNTSZ-szel és az OEP-pel is egyeztetni, októberre még az Aba-Med Bt.
fogja megkapni a finanszírozást, és az Emergency Service Kft. szakmai segítségével fogja ellátni
a feladatokat. A háziorvosi körzetnél október 1-jétől történik változás.
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Bor József Dezső képviselő:
Az I. számú körzet ellátása is Kassai doktor úr rendelőjében történik?
Kossa Lajos polgármester:
Igen. Kérelmezni kell az ÁNTSZ-től, hogy az I. számú körzet ellátása önkormányzati épületben,
doktor úr rendelőjében történjen. Meg fogom beszélni a tisztifőorvos úrral, de véleményem
szerint elfogadják az indokokat, hiszen a másik rendelő magántulajdon, azaz plusz kiadást
jelentene az önkormányzat számára.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
A működési engedélyt is a Rákóczi út 11. szám alatti rendelőre kérjük meg.
Bor József Dezső képviselő:
Az ügyelet pedig a Zöld Házban lesz?
Kossa Lajos polgármester:
Ilyen szempontból semmilyen változást nem fognak az emberek észrevenni. A háziorvosi
rendelés Kassai doktorúr rendelőjében, az ő rendelési idejében van addig, amíg el nem fogynak a
betegek. A központi orvosi ügyelet pedig továbbra is hétköznap délután 4 órától reggel 8 óráig,
hétvégén pedig teljes időtartamban a Zöld Házban lesz folyamatosan.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Határozati javaslatom a következő:
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Dr. Nicky Gabriella háziorvos elhunyta miatt
megüresedett I. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátását illetve iskola egészségügyi
feladatainak ellátását 2009. október 1-jétől az önkormányzat biztosítja és gondoskodik a
megüresedett álláshely pályázat útján történő betöltéséről. A testület 2009. október 1-jei napjától
jóváhagyja Aba Nagyközség Önkormányzata és az Aba-Med Bt. között eddig fennálló
vállalkozási szerződés megszüntetését.
Aki egyetért ezzel, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
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151/2009. (IX.29.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Dr. Niczky Gabriella Raymunda
háziorvos elhunyta miatt megüresedett abai I. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátási,
illetve iskola egészségügyi feladatainak ellátását 2009. október 1-jétől az önkormányzat biztosítja
és gondoskodik a megüresedett álláshely pályázat útján történő betöltéséről.
A képviselő-testület 2009. október 1. napjával jóváhagyja az Aba Nagyközség Önkormányzata és
az ABA-MED BT. között eddig fennálló vállalkozási szerződés megszüntetését.
Kossa Lajos polgármester:
Aki az I. számú háziorvosi körzet helyettesítési rendjére vonatkozó javaslattal az írásos
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
152/2009. (IX.29.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete megbízza Dr. Kassai Józsefet, az abai II. számú háziorvosi
körzet háziorvosát, (Az ABA-PRAXIS BT. képviselőjét), hogy a Dr. Niczky Gabriella
Raymunda elhunyta miatt megüresedett abai I. számú háziorvosi körzet helyettesítését 2009.
szeptember 8. napjától a körzet háziorvosi álláshelyének betöltéséig ellássa.
A képviselő-testület jóváhagyja az ABA-PRAXIS BT. (képviselője: Dr. Kassai József, Aba
háziorvosa) és a CHRODITIER BT. (képviselője: Dr. Varga Gábor Sárszentágota háziorvosa)
közötti megállapodást, mely szerint a két háziorvos 2009. október 1. napjától határozatlan ideig
az abai I. és II. számú háziorvosi körzetet, illetve Sárszentágota háziorvosi körzet vonatkozásában
egymást kölcsönösen helyettesítik.
A képviselő-testület megbízza mindkét háziorvost a helyettesítési teendők ellátásával.
A képviselő-testület megbízza továbbá Dr. Kassai József abai háziorvost, az ABA-PRAXIS BT.
képviselőjét, valamint Dr. Varga Gábor Sárszentágota község háziorvosát, a CHRODITIER BT.
képviselőjét, hogy az abai I. és II. számú, illetve Sárszentágota háziorvosi körzetében lévő
valamennyi oktatási-nevelési intézményben 2009. október 1. napjától az iskola egészségügyi
feladatokat ellássa.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az aláírt megállapodást, illetve a testületi döntést
tartalmazó határozati kivonatot továbbítsa az ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi
Kistérségi Intézete részére.
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Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal
3.) Pályázati kiírás elfogadása az 1.-es számú háziorvosi körzet házi orvosi álláshelyének
betöltésére vonatkozóan:
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Ahogy az előző napirendnél is említettem, szeretnénk az I. számú háziorvosi körzetbe minél
előbb megfelelő háziorvost találni, ezért szükséges, hogy mielőbb meghirdessük az álláshelyet.
Elkészítettem a pályázati kiírást, amelyet előzetesen kézhez kaptak. Vállalkozói formában
hirdetjük meg az álláshelyet, hiszen a praxisjog, működési jog az önkormányzaté lett ingyenesen
és így szintén ingyenesen tudjuk a pályázat alapján kiválasztott orvos részére átadni. Területi
ellátási kötelezettséggel hirdetjük meg az álláshelyet, az egészségügyi alapellátást kell
biztosítania a leendő orvosnak vegyes orvosi körzetben, ami gyermek és felnőtt lakosságot jelent.
Előírtuk továbbá, hogy a központi orvosi ügyeletben is részt kell vennie és az iskola egészségügyi
feladatokat is el kell látnia. A pályázati feltételeket kormányrendelet tartalmazza, amely a
következőképpen szól: háziorvosként az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos
dolgozhat, aki általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
belgyógyászati szakorvosi szakképesítéssel, valamint 10 év körzeti illetve háziorvosi gyakorlattal
rendelkezik, vagy 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti
illetőleg háziorvosi feladatokat látott el. Vannak kivételek, az önkormányzat által igazolt területi
ellátási érdekből háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is ellátható területi ellátási
kötelezettséggel a háziorvosi feladat, de 5 éven belül meg kell szereznie a háziorvostan
szakorvosi szakképesítést. A pályázathoz csatolni kell erkölcsi bizonyítványt, orvosi diplomát,
egyéb egészségügyi szakképzettségekről szóló okiratok hiteles másolatát. Kértem szakmai és
személyes önéletrajzot, illetve rendelkeznie kell háziorvosi alkalmassági követelményeknek való
megfelelőségről szóló igazolással és az orvosok országos nyilvántartásában is szerepelnie kell. A
pályázat benyújtási határideje a www.weborvos.hu oldalon történő megjelenéstől számított 30
nap. Ha az Egészségügyi Közlönyben jelentetnénk meg a pályázati kiírást, ami nem kötelező,
akkor egyrészt 1-2 hónap, mire megjelenne, ugyanakkor a megjelenéstől számított 30 napot
kötelező a hatályos rendelkezések szerint előírni. Mivel nem kötelező a közlönyben közzétenni,
ezért úgy gondolom, ne jelentessük meg benne, mert nagyon elhúzódna a pályáztatás. Ha a
képviselő-testület ma elfogadja a határozati javaslatot, akkor a weborvos.hu-n már holnap
megjelentetjük a kiírást, és holnaptól indul a 30 nap. Emellett javasoltam, hogy a Fejér Megyei
Hírlapban, Aba Nagyközség honlapján illetve még egy országos lapban, például
Népszabadságban is jelentessük meg a kiírást. A benyújtási határidő lejártát követően a
legközelebbi ülésen már tárgyalhatná a testület a pályázatokat, és az elbírálást követően azonnal
betölthető az állás. Amint már említettem, ingyenesen biztosítjuk a praxisjogot, működési jogot a
pályázatot elnyert orvos számára, és az önkormányzat tulajdonában lévő háziorvosi rendelőben
biztosítjuk a rendelő helyiséget ingyenesen. Eszközöket azonban nem tudunk biztosítani, arról
neki kell gondoskodni. Megoldhatja úgy is, hogy a már rendelkezésére álló eszközöket használja,
vagy beszerzi őket, illetve megegyezik Márkus Ágnessel, az Aba-Med Bt-vel. A rendelő
működtetési költségei kapcsán a közműdíjakat neki kell vállalnia. A szolgálati lakást
polgármester úrral egyeztettük előzetesen, szükség esetén megpróbáljuk biztosítani.
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Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
A weborvos.hu privát honlap? Az orvosoknak nincs honlapja? Minden kamarának van, esetleg
oda is fel lehet tenni a kiírást.
Kossa Lajos polgármester:
Keressünk minél több olyan honlapot, ahová fel lehet tenni, a cél, hogy minél gyorsabban be
tudjuk tölteni az álláshelyet.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Utána fogunk nézni, és ahova lehet, feltesszük.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a pályázati felhívással az előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta:
153/2009. (IX.29.) számú
határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete
PÁLYÁZATOT HÍRDET

KÖRZETI HÁZIORVOSI
állás betöltésére, az alábbi munkahelyre:
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8127 Aba, Rákóczi F. u. 11.
I. számú háziorvosi körzet
Az állás kizárólag vállalkozói formában
- területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi alapellátás biztosításával a vegyes orvosi
körzetben,
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-

központi orvosi ügyeletben való részvételi kötelezettséggel,
iskola- és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátásával,
határozatlan időre tölthető be.

Pályázati feltétel:
- a 4/2000. (Ii.25.) számú Kormányrendeletben, valamint a 18/2000. (II.25.) számú
Kormányrendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázathoz csatolni kell
-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
orvosi diploma, egyéb szakmai képzettségeket igazoló okiratok hiteles másolatát,
szakmai pályafutást is bemutató részletes önéletrajzot,
háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolását,
OONY-ba vételről szóló igazolást,
a pályázó nyilatkozatát, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik pályázati
anyagát, illetve, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés
tartását kéri.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat weborvos.hu című honlapon való
megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő
legközelebbi képviselő-testületi ülés időpontja.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A rendelési idő váltakozó (délelőtt, délután).
Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a tulajdonában lévő háziorvosi
rendelőben található rendelőhelyiséget (felszerelés nélkül).
A praxisjog ingyenesen a háziorvos tulajdonába kerül.
A rendelő működtetési költségei a háziorvost terhelik.
Szükséges esetén szolgálati lakás biztosítása megoldható.
Pályázatok benyújtása zárt borítékban:
„HÁZIORVOSI PÁLYÁZAT” megjelöléssel Aba Nagyközség Polgármestere részére, az
önkormányzat címére: 8127 Aba, Rákóczi u. 12.
Érdeklődni:

22/593-013
22/593-015 telefonszámokon lehet.
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A pályázati felhívást a Fejér Megyei Hírlapban, Aba Nagyközség honlapján, valamint a
weborvos.hu című honlapon kell közzétenni.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: azonnal

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Kossa Lajos
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
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