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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2010. november 4-én megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Fodor Albert polgármester 
    Andó Zoltánné képviselő 
    Bibliák István képviselő 
               Galyas András képviselő 
    Hodop Istvánné képviselő 
    Ötvös Béla  képviselő  
    Simon Lórántné képviselő 
 
   
      
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
a.) az ülés egész időtartamára 
 
   
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
  Dr. Sivák József háziorvos 
  
   
 
Fodor Albert polgármester  köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, a 7 fő képviselő közül 7  fő jelen, van, így az ülést megnyitja.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet jelenlévők egyhangúlag az alábbiak szerint 
fogadnak el. 
 
 

1.) Egészségügyi alapellátás biztosítása 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Indítványok, javaslatok 
 
 

Napirend előtt: Galyas András  pénzügyi bizottsági elnöke bejelenti, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének mindenki eleget tett. 
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Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül az egészségügyi alapellátás biztosítása c. 
napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat feladata. Most, hogy 
letelt az Izsó Bt-vel kötött megállapodás, az ellátási felelősség az önkormányzaté. Az Izsó Bt a 
rendelkezésre álló idő alatt nem tudta eladni a praxist, így az visszaszállt az Önkormányzatra.  
A helyettesítést eddig is ellátó Sivák Bt-vel kötnénk szerződést 6 hónapra a feladatellátásra. 
 
Dr. Szécsi Ottó: Mától az önkormányzat joga, ill. kötelessége az egészségügyi alapellátás 
biztosítása. Ahhoz, hogy a finanszírozás folyamatos legyen, ma döntenünk kell a továbbiakról. 
A legfőbb cél: találni egy orvost, akivel hosszú távra szerződést köthetünk. Az állást meg kell 
pályáztatni, de addig is el kell látni a feladatot. A MEP-től november 30-ig az Izsó Bt kapja 
meg a finanszírozást. December 1-től kapja meg az önkormányzat. November 8-ig be kell 
érkeznie a kérelmünknek a szükséges mellékletekkel együtt, hogy megkössék velünk a 
finanszírozási szerződést. Az ÁNTSZ a működési engedélyt csak a testületi határozat megléte 
esetén adja ki. A működési engedély feltétele a finanszírozási szerződésnek. Ezért javasolja, 
hogy szülessen határozat arról, hogy az Önkormányzat 6 hónapra megbízza a Sivák Bt-t a 
feladatellátással. A finanszírozás összege 720 e Ft. Javasolja, hogy ebből adjunk át a Bt-nek 
670 e Ft-ot, 50 e Ft pedig maradjon a működési költségek fedezésére. A rendelési idő a 
jelenlegi lenne.  A két helyettesítő orvos: Dr. Sárkány Ferenc és Dr. Újlaki Balázs. 
 
Fodor Albert: November 8-ra be kell küldeni minden iratot a MEP-hez, hogy meg lehessen 
kötni a finanszírozási szerződést.  
 
Galyas András :  Miből tevődik össze a finanszírozás összege? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Van egy fix összeg , ehhez jön a kártyák után járó összeg. Nem adnak róla 
felvilágosítást, hogy pontosan mennyi. 
 
Ötvös Béla: Javasolja, hogy kapjon meg minden finanszírozást a Bt és ebből fedezzen minden 
kiadást. 
 
Dr. Sivák József: 1 hónapra csorba finanszírozást kapnak, mivel nem egész hónap. A fix 
összeg 214 e Ft, és ehhez jön az 500 e Ft körüli kártyapénz. Ezt nem kapják meg novemberre, 
de megkapják majd júniusra, így realizálódik. Utána kell járni, hogy kinek a tulajdona a 
számítógépes program. Lehet, hogy venni kell helyette új szoftvert. Ez kb. 100 e Ft. A 
rendelési időn januártól lehet módosítani lakossági igény szerint. 
 
Fodor Albert: Köszönjük, hogy elvállalta a helyettesítést. 
 
Dr. Sivák József: Nem lehet akadálya a feladatellátásnak, ha nem kapja meg decemberben a 
kártyapénzt. Majd júniusban megkapja. Nem érti, miért nem ad felvilágosítást a MEP a 
kártyapénzről, hiszen a praxis már az önkormányzaté.  
 
Dr. Szécsi Ottó:  Lehet úgy is csinálni, ahogyan Ötvös Béla javasolta, de az szerinte 
bonyolultabb a továbbszámlázás miatt. 
 
Dr. Sivák József: Azt kéri, ha emelkedik a kártyapénz, többet kaphassanak belőle. 
 
Fodor Albert: Egyetért vele. 
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Galyas András : Hány kártya van leadva? 
 
Andó Zoltánné: 1830 db. 
 
Ezután az Önkormányzat 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

65/2010. (XI.04..)sz. Ök. Határozat 
Tárgy:  Egészségügyi alapellátás biztosítása 
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 
Az egészségügyi alapellátást  ( háziorvosi feladatok, védőnői szolgálat, 
iskola és ifjúság egészségügyi ellátás )  2010.  december 1. napjától 2011. 
május 31.napjáig )  a Sivák Bt-vel ( 3741. Izsófalva, Dózsa György út 28 ) 
kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint biztosítja. 

 
 
Az Önkormányzat a 2. napirendi pont keretén belül az indítványok, javaslatok c. napirendet 
tárgyalja. 
 
 
Fodor Albert: November végére vagy december elejére közmeghallgatást kell összehívni.  
Majd egyeztetnek időpontot. 
Lakossági kezdeményezés érkezett, mely szerint az egészségház falán szeretnének egy 
közadakozásból készíttetett emléktáblát elhelyezni Dr. Papp Lajos háziorvos emlékére, az 
elhunyt háziorvos születésnapján. 
 
Bibliák István: Az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia az elhelyezéshez. 
 
Andó Zoltánné: Azt sem tudjuk, hogy ki és mennyi pénzt  gyűjt e célra. 
 
Fodor Albert: Lehetne inkább Semmelweis Napra tenni a tábla avatást. 
 
Bibliák István: Meg kell beszélni a kezdeményezőkkel, hogy nekik az megfelelő-e. A 
művelődési ház igazgató készíti a tábla feliratának terveit. 
 
Fodor Albert: Beszél a kezdeményezőkkel, és elmondja a testület véleményét. Ha ennek 
ellenére is ragaszkodnak az általuk javasolt időponthoz, nem gátoljuk azt meg. 
 
Hodop Istvánné: Készülni kell az Idősek Napjára is. Valami kis vendéglátásról kell 
gondoskodni. 
 
Galyas András : El kell majd dönteni, hogy hány éven felülieket hívnak és várnak a 
rendezvényre. Aki nem jön el, annak nem kell házhoz vinni az uzsonnát. Az kap ellátást, aki 
eljön. 
 
Andó Zoltánné: Aki eljön, azt köszöntjük és azt vendégeljük meg. Lehet támogatókat keresni. 
 
Hodop Istvánné: Beszél lehetséges támogatókkal. 
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Simon Lórántné: Ő is segít támogatókat keresni. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Fodor Albert      Dr. Szécsi Ottó 
 Polgármester         jegyző 
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