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Kis  József  Gomba  község   polgármestere: Üdvözli  az  együttes  ülésen  megjelent 
polgármestereket,   képviselő  testületi  tagokat,  jegyzőket.  Külön  üdvözli  Koncz  Sándor  urat  a 
MOBILFLEX Kft. vezetőjét, valamint Urbán Barnabás urat az E.R. Bt. Ügyvezető igazgatóját, dr. 
Bánházi László és dr. Schidt György háziorvosokat, az ülést megnyitja.
Megállapítja,  hogy az együttes ülésen  Gomba Község Önkormányzati   Képviselő Testülete  10 
fővel, Bénye Község Önkormányzati Képviselő Testülete 6 fővel és Káva Község Önkormányzati 
Képviselő Testülete szintén 6 fővel jelen van, így az ülés határozatképes. 
Bénye Község Önkormányzati  Képviselő Testülete részéről Bányai Sándor és Duchenka Nándor 
képviselők,  Káva  Község  Önkormányzati  Képviselő  Testülete  részéről  pedig  Bezzeg  Gyula  és 
Szántai János képviselők  bejelentéssel vannak távol az együttes ülésről.

A  mai  együttes  ülés  napirendje  a  hétvégi  és  ünnepi  ügyelet  ellátására   benyújtott  pályázatok 
elbírálása, melyet javasol elfogadásra.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő Testülete  10 igen szavazattal,ellenvélemény nélkül, 
Bénye Község Önkormányzati Képviselő Testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 
Káva Község Önkormányzati Képviselő Testülete 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el.

N a p i r e n d 

T á r g y: E l ő a d ó:

1./ Gomba-Bénye-Káva községek hétvégi és ünnepi orvosi Gomba Község
     ügyeletének ellátásával kapcsolatos pályázatok elbírálása. Polgármestere

Kis József Gomba község  polgármestere:  A három község hétvégi és ünnepi orvosi ügyeletének 
ellátására két pályázat érkezett. Az egyik pályázó  a MOBILFLEX  Kft., aki jelenleg is végzi ezt a 
feladatot, a másik pályázó pedig az E.R. Bt.
Az ügyelet ellátására vonatkozóan azért került pályázat kiírásra, mert az ügyeleti szolgálaton belül 
voltak  olyan  személyhez  köthető  problémák,  amelyek  gondot  okoztak  a  három  község 
lakosságának. Ezt a problémát a MOBILFLEX Kft. a doktornő foglalkoztatásának megszüntetésével 
megoldotta, azóta a hétvégi és ünnepi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban lakossági panasz nem 
érkezett. 
A  két  pályázó  megfelel  a  pályázati  kiírásban  szereplő  feltételeknek,  szakmai  készültségük 
megfelelő.
Javasolja, hogy adjuk meg a lehetőséget a két pályázónak a bemutatkozásra.
Felkéri Urbán Barnabást az E.R.  Bt. Ügyvezető igazgatóját a bemutatkozásra.

Urbán  Barnabás az E.R.  Bt. ügyvezető  igazgatója:  Üdvözli az együttes ülésen megjelenteket. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat benyújtásakor még MEDOX Bt. néven szerepeltek, de 
időközben  megváltozott  a  nevük   E.R.  Bt-re.  A  pályázatban  leírt  feltételek  és  összegek 
változatlanok,  szombat  reggel  8  órától  -   hétfő  reggel  8  óráig  1  orvos  és  1  szakápoló  állna 
rendelkezésre  mind  a  járó  beteg  ellátásra,  mind  a  házhoz  történő  hívásokra.  Az  orvosok  saját 
gépkocsijukkal  keresik  fel  a  leadott  címeken  a  betegeket,  míg  ez  idő  alatt  nagy  oxiológiai 



tapasztalattal rendelkező szakápolóik fogadják a rendelőbe érkező ambuláns betegeket és szükség
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esetén elsősegélyben részesítik őket. Az ügyeletet felkereső ambuláns betegek, illetve a telefonon 
ügyeleti szolgálatot igénylők közötti sürgősségi besorolást a szakápolók ítélik meg, majd telefonon 
értesítik az orvost. Minden telefonos hívást pontosan rögzítenek, feljegyezve a megkeresés tárgyát, a 
feltett  kérdéseket,  valamint  az  ezekre  adott  válaszokat.  Vezetik  az  ÁNTSZ.  előírása  szerinti 
dokumentációt, és szükség esetén bármikor rendelkezésre bocsátják azokat.
500.000.-Ft/hó díjért vállalják el az ügyeleti ellátást.

Koncz Sándor a MOBILFLEX  Kft. vezetője: Üdvözli az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy 
a  pályázatukban  minden  benne  szerepel,  ezt  kiegészíteni  már  nem  tudja.  Az  ügyeleti  ellátást 
550.000.-Ft/hó díjért vállalják,melyet csak az infláció alapján fognak megemelni. Nem hiszi, hogy a 
vállalkozással ez ideig nagy problémák lettek volna.  

Erdélyi  Zsolt  képviselő  testületi  tag /Gomba/: Miután  a  képviselő  testület  nem kapott  írásos 
tájékoztatást  a  pályázatokat  illetően,  ezért  szeretne  bővebb  felvilágosítást  kérni,  elsősorban  a 
költségek megoszlását illetően.

Koncz Sándor a MOBILFLEX  Kft. vezetője:  550.000.-Ft/hó összegről adott árajánlatot.
Az éves díj a 4.480 főt figyelembe véve 6.600.000.-Ft, mely lakosonként 123.-Ft/hó/fő összeget 
jelent. 2003. évben 112 ügyeleti nap volt, a bérköltség összege erre épült, mely 4.300.000.-Ft.
Az évi 6.600.000.-Ft- os díjnál a maradvány érték 2.300.000.-Ft, mely havonta 191.000.-Ft összeget 
jelent. A havi gyógyszerek és kötszerek pótlása havi 15.000 – 35.000.-Ft között van. A pályázathoz 
benyújtott  költségvetési  tervezetben  megemlítette  a régi eszközök igény szerinti   cseréjét  is,  de 
ehhez nem írt összeget. A működési költségek összege havonta 40.000.-   -  60.000.-Ft, ebből  az 
orvosok saját  gépkocsi használatára, nyomtatványok beszerzésére,a telefon díjára -amelyet  100 %-
ban a vállalkozásnak kell fizetni – és a munkaruházatra történik kifizetés.
Kötelező a dolgozók szakmai felelősségbiztosításának megkötése, mely havi szinten 15.000.-Ft-ot 
jelent.   
Betervezésre kerül még egy vis maior alap is a váratlan, előre nem látható költségekre, melyre havi 
25.000.-Ft- ot jelent.
Mindezek  becsült  értéke  1.620.000.-Ft   /   135.000.-Ft/hó  /,  így a  éves  6.600.000.-Ft-os  díjból 
680.000.-Ft képezi a vállalkozó bruttó hasznát, mely havi lebontásban 58.000.-Ft/hó.

Kis József Gomba község  polgármestere:      A képviselő testületek tagjai  tudhatták, hallhatták, 
hogy az egyik árajánlat 500.000.-Ft/hó , a másik pedig 550.000.-Ft/hó összegről szól. A benyújtott 
pályázatban  rögzítésre  került,  hogy  az  adatok  üzleti  titok  tárgyát  képezik,  kizárólag  csak  a 
polgármesteri  hivatal  tudhat  róla.  Kérték  az  adatok  bizalmas  kezelését.  A  Koncz  úr  most 
tájékoztathatta  az  együttes  ülésen  megjelenteket  az  adatokat  illetően,  de  ő  nem küldhette  ki  a 
képviselőknek írásban ezt az anyagot.
Felkéri  Urbán  Barnabást,  hogy  adja  meg  a  képviselők  részére  a  költségvetéssel  kapcsolatos 
tájékoztatását.

Urbán Barnabás az E.R. Bt. ügyvezető igazgatója: Az 1 fő orvos és 1 fő szakápoló munkabérére 
320.000.-Ft/hó  összeget  terveztek,  üzemanyag  térítésre  kb.  20.000.-Ft-ot,  telefonköltségre  kb. 
20.000.-Ft- ot, gyógyszer és nyomtatvány költségre kb. 50.000.-Ft- ot.

Tasi Kálmán  alpolgármester / Gomba/: Kérdése Urbán Andráshoz, hogy a cégük hol dolgozott, 
milyen referenciáik vannak ?
Mind a két pályázótól kérdezi, hogy milyen végzettségű orvosokat foglalkoztatnak ?
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Urbán Barnabás az E.R. Bt. ügyvezető igazgatója: A referenciákkal kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselő testületeket, hogy 
– 1996. január 1- től  1997. december 31- ig Dunakeszi város (33 000 lakos / központi ügyeletét 

látták el,
–  1997. február 1- től kezdődően a Bp. XVIII és XIX. kerületében / kb. 180 000 lakos / végeznek 

napi 24 órában kórházi kezelést kiváltó otthoni szakápolást,
– 1998. júliusa óta „Ez az a Nap” rendezvénysorozatok / kb. 10 000 fő/ orvosi ügyeletét látják el,
– 2000.  januártól  a  Magyar  Karate  Szakszövetség  rendezésében  zajló  hazai  és  nemzetközi 

versenyek helyszínén végzik az orvosi ügyelet ellátását,
– 2002. november 1-től a Európa Mentőszolgálat Kft. alvállalkozójaként Budapesten működő eset- 

és rohamkocsi szolgálatban is részt vesznek.

Most induló, előkészületben lévő munkák:

– Fót Nagyközség / kb. 18 000  lakos / központi orvosi ügyelete,
– Bükkszék Község „ Salvus Termálstrand „ orvosi ügyelete,
– Aquaréna Mogyoród Vizicsúzda park orvosi ügyelete,
– Budapest XVIII.kerület / 110 000 lakos / 24 órás orvosi ügyelete.

Az  általuk  foglalkoztatott  orvosok  végzettségével  kapcsolatban  mondja,  hogy  valamennyien 
szakorvosok, az ÁNTSZ. által előírt végzettséggel rendelkeznek. Vannak akik főállásban látják el 
ezt a munkát, de vannak olyan orvosok  is, akik kórházi munka mellett.

Koncz Sándor a MOBILFLEX Kft. vezetője:  Állandó emberek dolgoznak az ügyeleten és a 
kisegítő emberek sem ismeretlenek. Olyan szakemberek, akik ismerik a területet és ezt a munkát, 
valamennyien szakorvosok.

Kis József Gomba község polgármestere:  Kéri a képviselő testületeket, illetve a meghívott két 
háziorvost, hogy tegyék fel kérdéseiket a pályázók felé.

dr. Schidt György háziorvos:  Koncz Sándortól kérdezi, hogy csinálnak-e máshol is hétvégi és 
ünnepi ügyeletet ?
Urbán Barnabástól kérdezi, hogy jelenleg végeznek-e valahol orvosi ügyeleti ellátást ?
Kérdése továbbá, hogy Dunakeszi orvosi ügyeletének ellátása miért maradt abba ?

Koncz  Sándor  a  MOBILFLEX  Kft.  vezetője: A  vállalkozás  csak   itt,  Gomba-Bénye-Káva 
községek vonatkozásában  végez orvosi ügyeletet.
 
 Urbán Barnabás az E.R. Bt. ügyvezető igazgatója:  Nem végeznek még ilyen orvosi ügyeletet.
Dunakeszin azért  maradt  abba,  mert  ő ott  volt  mentős  és amikor eljött,  megszűnt  a vállalkozás 
tevékenysége is.

Révész György testületi tag /Gomba/:   Kérdése mindkét pályázóhoz, hogy hány fős létszámmal 
dolgoznak, és az orvosok milyen szakvizsgával rendelkeznek ?

Urbán Barnabás az E.R. Bt. ügyvezető igazgatója: 6 fő a tervezett létszámuk, és   belgyógyász, 
oxiológus orvosok vannak. A lőrinci ügyeleten előfordulnak más szakvizsgával rendelkező orvosok 
is, de ezek mindig a szakorvos mellett dolgoznak.
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Koncz Sándor a MOBILFLEX  Kft. vezetője: Csak szakvizsgával rendelkező orvosok dolgoznak 
a  Kft-  ben  és  120  fős  orvos  csoportból  tudnak  választani,  elég  nagy  az  állományuk.  Vagy 
alkalmazott  orvosok közül  tudnak választani,  vagy pedig főállású  orvosok közül.  Szerinte  nem 
Gomba-Bénye-Káva  községek  vonatkozásában  fizetik  a  legmagasabb  orvosi  bért,  az  Európa 
Mentőszolgálat drágább. 

Tóth  Sándor  testületi  tag  /Gomba/: A  két  háziorvostól  kérdezi,  hogy milyen  visszajelzések 
érkeztek a lakosságtól a hétvégi és ünnepi ügyelet ellátásával kapcsolatban ?

dr. Bánházi László háziorvos:  Olyan negatív visszajelzéseket, mint a doktornő tevékenysége alatt 
- akinek a tevékenységét azóta már megszüntették – nem hallott  az utóbbi időben. Volt egy-két 
olyan eset,  hogy nem ment  ki  a  beteghez  a  hétvégi  ügyelet,  hanem telefonon beszélték  meg a 
problémát. Hogy milyen okból nem mentek ki, azt nem tudja, nem volt alkalma tisztázni. Azt tudni 
kell, hogy a hétvégi ügyeletnek nem feladata a teljes ellátás, csak a beteg aktuális állapotból történő 
kihozása. A hétvégi ügyelettel kapcsolatban komoly szakmai probléma nincs.

dr.Schidt György háziorvos: Elmondja,  hogy a hétvégi ügyeletnek más a szerepe, mint  a napi 
beteg  ellátásnak.  Azt  tudja  mondani,  hogy  jól  elvégezték  a  munkát,  ezekkel  a  feltételekkel 
elfogadható a munkájuk.
A három községnek azonban elég nehéz anyagilag ezt az orvosi ügyeletet működtetni

Révész  György  testületi  tag  /Gomba/:   Mindkét  pályázó  azt  mondta,  hogy a  pályázatukban 
szereplő díjtételt csak  a KSH. által kimutatott infláció mértékével emelik. 
Kérdése, hogy meddig tartják ezt az ajánlatot ?

Koncz  Sándor  a  MOBILFLEX  Kft.  vezetője: Arra  most  ígéretet  adni  nem tud  senki,  hogy 
meddig tudják tartani ezt a díjtételt. Határozott időre kerüljön megkötésre a szerződés egy évre, és 
ezt követően kerüljön megújításra. Azt megígéri, hogy a KSH. által közölt infláció összegén felül 
2004- ben a MOBILFLEX  Kft. a díjat nem emeli.

Urbán Barnabás az E.R. Bt. ügyvezető igazgatója:  Ő is ezt tudja mondani. Több lábon áll a 
cégük, egyik helyről a másikra csoportosíthatnak át pénzt, így 2004-re vonatkozóan Ő is tudja azt 
vállalni, hogy csak a KSH. infláció mértékéig emel.

Kis József Gomba község polgármestere:  Nincsenek könnyű helyzetben a képviselő testületek, 
mivel az árajánlatok összege  közel van egymáshoz, 500.000.-Ft/hó és 550.000.-Ft/hó.
Elmondja, hogy amikor  a MOBILFLEX  Kft. vezetőjének jeleztük a problémákat, mindig gyorsan 
léptek azok megszüntetése érdekében.
Miután  több kérdése nincs a képviselő testületeknek a két pályázó felé, így felkéri őket, hogy a 
döntés meghozataláig szíveskedjenek kifáradni az ülésteremből.

Miután  a  két  pályázó  elhagyta  az  üléstermet,  felkéri  a  képviselő  testületeket  a  javaslatok 
megtételére.

Kálmán József Káva község  polgármestere:  Köszönti az ülésen megjelenteket. Emlékszik rá, 
hogy milyen nehezen szánta rá magát a három önkormányzat, hogy belépjen valamelyik központi 
ügyeletbe. Azóta eltelt két év és a doktornővel kapcsolatos problémákon kívül más panaszt nem 
lehetett hallani a hétvégi és ünnepi ügyelettel kapcsolatban. Gyakorlatilag két év óta ugyanaz  a két 



orvos látja el az ügyeletet, így megismerték a három községet és a lakosságot.
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Ő a javukra írja, hogy ismerik a három községet és  a lakosság is elfogadta őket. A maga részéről 
azt javasolja, hogy a régi mellett döntsön a három község község képviselő testülete.

Racskó   Károly  Bénye   község   polgármestere:  Kéri  a  háziorvosokat,  hogy ha  van  olyan 
észrevételük, véleményük, amit a pályázók előtt nem mondtak el, most mondják el.
A maga és Bénye Község Önkormányzati Képviselő Testülete részéről nem merült fel, nem jutott a 
tudomásukra olyan dolog, ami a jelenlegi ügyelet ellen szólna.

dr. Schidt György  háziorvos: Az új  pályázóval,  az  E.R. Bt-vel kapcsolatban mondja,  hogy a 
180000  fős budapesti kerület megnyerése komoly dolog, nagy felkészültséggel kell rendelkeznie 
annak,  aki  a  pályázatot  elkészítette  és  megnyerte.  Véleménye  szerint  azonban  a  pályázatok 
elbírálása előtt informálódni kellett volna, hogy a Dunakeszi ügyeletből milyen ok miatt váltak ki.
Neki nagyon sok problémája volt a jelenlegi ügyelettel az átadásokat illetően, mert sokszor késtek, 
vagy nem is jöttek. Voltak kritikus pillanatok és neki a Koncz úr reakciója nem volt szimpatikus.
Biztos, hogy nehéz ebben dönteni, mert van egy bizonyos társaság, akit már ismerünk és van egy 
bizonytalan új, de a maga részéről az új pályázót választaná.

Kis József  Gomba község polgármestere: Ami most elhangzott, az szervezési hiányosság.
Bénye község polgármestere a szakmai dolgokat kérdezte.

dr.Schidt Gyögy háziorvos:  Ő csak a Zsoldos doktort ismeri, a másik ügyeleti orvost nem.
Zsoldos doktornak nincs szakvizsgája, nem szakorvos.

dr. Bánházi  László   háziorvos:   Túl sok objektív dolgot nem tud mondani a jelenlegi ügyelettel 
kapcsolatban. Amikor az ügyeleti ellátás beindításra került, akkor nem a MOBILFLEX  Kft. végezte 
ezt a feladatot, hanem egy mentős kollégája és abban az időben nem voltak problémák, meg voltak 
elégedve a munkájukkal. Ezt követően jött a MOBILFLEX  Kft. és sok hónap eltelt addig, amíg a 
doktornővel kapcsolatos problémákat megoldották. 
Több betege beszélt arról, hogy az ügyeleten lévő kolléga aránylag könnyű eseteket nem oldott meg 
helyben, hanem azt javasolta, hogy menjen be a kórházba, beutalót azonban nem adott.
A másik pályázót, Urbán urat nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy mentős tiszt, így nagy szakmai 
tudással kell hogy rendelkezzen és jó szakorvosokkal dolgozik. Azt, hogy a budapesti pályázatot 
elnyerték, részükre ez egy jó referencia.
Ha ő szavazna, akkor komolyabb gondolkodás után rájuk szavazna.

Szegedi  Csaba testületi  tag  /  Gomba /:  Nem kis  döntés  előtt  áll  a  három község képviselő 
testülete.
A maga részéről is hiányolja az előterjesztést.
Annak idején abban maradtunk, hogy a pályázatokat illetően a referenciákat ellenőrizzük és arra is 
kérünk igazolást, hogy milyen orvosokkal fognak dolgozni a pályázók.
Amikor  kibukott  a  probléma a doktornővel  a  MOBILFLEX-nél,  akkor  döntött  úgy a  képviselő 
testület,  hogy írjunk ki  új  pályázatot,  de nem arról  volt  szó,  hogy egy drágább árajánlatot  kell 
mérlegelni. Ez az összeg az új pályázó mellett dönt. 
A maga részéről már meghozta a döntést, az új pályázó mellett szavaz.

Révész György testületi tag /Gomba/: Jól értette  dr. Bánházi László által elmondottakból, hogy 
ha valaki beküld egy beteget a kórházba, beutalót azonban nem ad, akkor ez azt jelentheti, hogy ez a 
személy itthon is ellátható lenne, de az orvos nem vállalja ?
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dr. Schidt György háziorvos:  Vannak olyan intézetek, ahol beutaló nélkül is fogadnak betegeket, 
de a beteg ellátása szempontjából az a korrekt eljárás, ha az orvos elintézi a szállítását és megbeszéli 
az intézettel, hogy küldeni fogja a pácienst. 
Azt gondolja, hogy az a megfelelő  ügyeleti ellátás, ha a mentőszolgálatra épül. Jelen helyzetben, az 
adott körülmények között azonban ez a legjobb megoldás, a hétvégi és ünnepi ügyelet.

dr. Bánházi László háziorvos:  A legutóbbi két esetre emlékszik. A betegek elmondása alapján az 
ügyeletet ellátó orvos  kiment a lakásra és megnézte a betegeket, de nem látta el őket, hanem azt 
javasolta, hogy amennyiben rosszabbodik az állapotuk, akkor menjenek be kórházba.
  
Kis József  Gomba község polgármestere:  Ott érez ellentmondást dr.Schidt György háziorvos 
által  elmondottakban,  hogy ott  működik megfelelően a hétvégi ügyelet,  ahol a mentőszolgálatra 
épül. Ha ez így van, akkor a monori  Európa Mentőszolgálathoz kellene csatlakoznunk.

dr.Bánházi László háziorvos:  Az Európa Mentőszolgálat nem mentőszolgálat, csak a neve az, az 
Országos Mentőszolgálat pedig nem tudja elvállalni ezt az ügyeletet.
Urbán Barnabás mentőtiszt, így szakmai szemmel jobban át tudja látni a dolgokat, megfelelőbben 
tudja vezetni az ügyeletet.

Révész György testületi tag /Gomba/:  Korábbi ülésen  – amikor a hétvégi ügyeletről volt szó – 
már felvetette, hogy nem lenne-e szerencsésebb, ha visszatérnénk arra a megoldásra, hogy a két 
háziorvos látná el a hétvégi és az ünnepnapi ügyeleteket is. Miután az ügyeletet ellátó orvosok is 
munka mellett végzik ezt a feladatot, így ők is fáradtan jönnek ide dolgozni.

dr.Bánházi László háziorvos: Ha nem lenne a hétvégi ügyelet megoldva, akkor mindkettőjüknek 
három hétvégén kellene ügyelniük a hétközi ügyelet mellett és ez már nagyon sok lenne számukra.

dr.Schidt György háziorvos: Szakmailag az a biztonságosabb, ha a hétvégi és az ünnepi ügyelet 
így megoldott.

Lehota Vilmos  testületi tag /Gomba/:  A háziorvosok elmondták, hogy az egyik pályázó szakértő, 
a szakmában, a másik nem. Véleménye szerint a beosztottaknak sem jó az, ha nem szakmabeli a 
főnökük. Az árajánlatokkal kapcsolatban mondja, hogy az egyik pályázónál 4.300.000.-Ft- ot tesz ki 
a bérköltség összege, a másiknál még 4.000.000.-Ft- ot sem. Nagy különbséget jelent  a Bt. javára 
az is, hogy itt a tulajdonos is közreműködésre kötelezett, míg a Kft- nél a vezető gárda csak irányít.

Kis József Gomba község polgármestere:   Abban az esetben, ha a képviselő testületek nem a 
MOBILFLEX  mellett dönt, hanem az új pályázó mellett, akkor mikortól működjenek ?
Ha az új pályázó mellett döntünk, akkor a MOBILFLEX  Kft- vel a megállapodás felmondható és 
2004. január 1-vel kezdhetik a munkát.
Döntéshozatalra  kéri  fel  az  együttes  ülésen  jelenlévő  három  község  képviselőit,  hogy melyik 
pályázatot fogadják el, ki kerüljön megbízásra a hétvégi és ünnepi ügyelet ellátásával kapcsolatban.

Az együttes  ülésen  jelen  lévő  Gomba  Község  Önkormányzati  Képviselő  Testülete,  Bénye 
Község  Önkormányzati  Képviselő  Testülete,  Káva  Község  Önkormányzati  Képviselő 
Testülete összesen 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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108/2003. /X.8./ sz. Önkormányzati Képviselő Testületi 
h a t á r o z a t 

  Gomba Község Önkormányzati Képviselő Testülete, Bénye Község
  Önkormányzati Képviselő Testülete, Káva Község Önkormányzati
  Képviselő Testülete  úgy  határozott,  hogy  Gomba- Bénye- Káva 

                       községek  hétvégi és ünnepi orvos ügyeletének  ellátására az
            
                                   E.R. Bt      / 2151 Fót, Attila u.3./

                        
                        pályázatát  fogadja el.

   Határidő:   2003. október 8.
                        Felelős:       Gomba község polgármestere, körjegyzője.

Tasi Kálmán alpolgármester:  A három hónap felmondási időben sok ünnep van és nem mindegy, 
hogy  milyen  lesz  az  orvosi  ellátás.  Véleménye  szerint,  ha  az  E.R.  Bt  tudná  vállalni  és  a 
MOBILFLEX  Kft-vel meg tudnának egyezni abban, hogy előbb kezdjenek mert  ez megnyugtatóbb 
lenne az orvosi ellátást illetően.

Racskó Károly Bénye község polgármestere: Véleménye szerint ki kellene tartani a három hónap 
mellett és csak január 15-től kezdjen az új.

Kis József Gomba község polgármestere:  Pár perc szünetet rendel el, amíg behívja a két pályázót 
az ülésterembe.

/ szünet /

Kis  József  polgármester:  Ismerteti  a  pályázókkal,  hogy a  képviselő  testületek  meghozták  a 
döntést, melyet elég sok oldalról közelítettek meg. A három képviselő testület 20 igen szavazattal és 
2 tartózkodással az E.R. Bt. pályázatát fogadta el.

Urbán  Barnabás az E.R. Bt. ügyvezető igazgatója:  Köszöni a képviselő testületek bizalmát és 
igyekezni fog mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a bizalmat meg is tudja tartani.

Kis  József  Gomba község  polgármestere:  Miután  a  MOBILFLEX  Kft-vel  a  megállapodás 
felmondásának ideje 3 hónap, így 2004. január elejére esne a váltás időszaka. A képviselő testületek 
azt kérdezik a MOBILFLEX  Kft. vezetőjétől  Koncz Sándor úrtól, hogy amennyiben az E.R. Bt. fel 
tudná vállalni  az  előbbi  kezdést,  úgy beleegyeznének-e abba,  hogy lerövidüljön a három hónap 
felmondási idő ?

Koncz Sándor a MOBILFLEX Kft. vezetője:  Az ÁNTSZ. csak  abban az esetben adja ki az E.R. 
Bt.  részére a  működési  engedélyt  erre  a  területre,  ha a MOBILFLEX  Kft.  már  visszaadta.  Ez 
azonban  hosszabb  időt  vesz  igénybe,  mert  ha  bejelentésre  kerül   az  ÁNTSZ-nél  a  képviselő 
testületek döntése és az új  vállalkozás beviszi  részükre  a szükséges iratokat,  csak ezt  követően 
fogják őt értesíteni arról, hogy adja le a működési engedélyét.
A maga részéről nagy örömmel adja át már 2003. december 31-vel is az újnak a működtetést.
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Véleménye  szerint  azonban   az  új  vállalkozás   ideig-óráig  tud  majd  csak  ebből  az  összegből 
működni.
Mégegyszer elmondja, hogy semmilyen akadályt nem gördít az elé, hogy december 31-ig átvegye az 
új  vállalkozás Gomba-Bénye-Káva községek hétvégi és ünnepi ügyeletét,sőt  ha előbb meg tudja 
szerezni a papírokat az ügyelet indításához, attól sem zárkózik el, hogy előbb átvegye az ügyeletet.

Kiss Ágnes testületi tag /Bénye/:  Szeretné megköszönni a MOBILFLEX  Kft-nek a Gomba-Bénye 
-Káva  községek  hétvégi és ünnepi orvosi ügyeletének ellátásával kapcsolatos eddigi munkáját.

Kis József  Gomba község  polgármestere:  Megköszöni  a  MOBILFLEX  Kft.  vezetőjének az 
eddigi munkájukat,  Urbán Barnabásnak pedig sok sikert kíván.

Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, az együttes ülést 17 h-kor  bezárta.

G o m b a , 2003. október  15.

                Kis   József                                                                 Racskó   Károly                           
    Gomba község polgármestere                                           Bénye község polgármestere

   Maczó   Jánosné
        Gomba-Bénye községek  körjegyzője

                 

                  Kálmán  József    Árokszállási  Istvánné
     Káva község  polgármestere     Káva község   jegyzője 


