
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. február 26.-án 
megtartott  r e n d k í v ü l i   nyilvános ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:   Lehota Vilmos   polgármester 
     Tasi Péter    alpolgármester 
     Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, 
     Lehoczki Zoltán, Dr.Schidt György , 
     Szegedi Csaba, Dr. Zimonyi Károly, 
     Tóth József    képviselık 
 
     Maczó Jánosné   körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:   Tóth Sándor    képviselı 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön köszönti Maczó Jánosné körjegyzıt, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 8 képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Tóth Sándor képviselı elızetesen bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni a mai ülésen. 
A mai rendkívüli ülésnek egyetlen napirendje van, mégpedig az orvosi ügyelet megtárgyalása. 
Kéri a napirendi pont elfogadását az ülés anyagául. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:         E l ı a d ó: 
 
1./ Orvosi ügyeleti ellátás megtárgyalása.     Polgármester 
 
 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek 
Lehoczki Zoltán és Dr. Schidt György képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére Lehoczki Zoltán és Dr. Schidt György 
képviselıket  e l f o g a d t a . 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Amint az a soros ülésre kiküldött anyagban, illetve a rendkívüli ülés meghívója mellé 
kiküldött levélben látható 2007. március 1-tıl az Európa Mentıszolgálat vállalja Gomba és 
Bénye községek orvosi ügyeletének ellátását. A szerzıdéskötéshez és a majdani OEP. 
finanszírozáshoz annyi szükséges, hogy az önkormányzat ezekkel a feltételekkel elfogadja az 
orvosi ügyeleti ellátást. Az ügyelet ellátása hétköznapon 16 órától másnap reggel 07 óráig, a 
hétvégén és ünnepnapokon pedig folyamatosan 24 órában történik. Március hónapra 
200.000.-Ft-os településenkénti díjat, Gomba-Bénye községekre összesen 400.000.-Ft-os díjat 
ajánlott az Európa Mentıszolgálat. Mint ahogy a polgármesteri beszámolójában is írta ez azt 
jelenti, hogy a két település összlakosságát figyelembe véve, mely 4173 fı, 96.-Ft/fı összegő 
a finanszírozás, amelybıl 72.-Ft/fı összeget az OEP-tıl megkapunk jelenlegi összevont 
háziorvosi finanszírozásra is és ha megkötjük a szerzıdést az Európa Mentıszolgálattal, akkor 
30 %-al megemelt összegben tudjuk ezt megkapni. 2007. február 1.-én a költségvetés 
megtárgyalásakor 40.-Ft-ot hagytunk jóvá erre a feladatra március 1-tıl.  Ez március hónapra 
a jelenlegi adatok ismeretében 24.-Ft-ot jelent, tehát 24.-Ft-ot kell még a községnek 
lakosonként finanszírozni. Ez a jelenlegi információ. Szerette volna, ha Pusztai Mihály is 
jelen van a mai ülésen, de jelenleg külföldön tartózkodik, így nem tudott eljönni.  Március 5.-
ig kell az OEP-nél jelezni, hogy központi finanszírozást szeretnénk kérni 2007. április 1-tıl.  
A mai ülésen egyetlen döntést kér majd a képviselı-testülettıl. 
Kéri a képviselık véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Úgy tudja, hogy mindkét településsel Gombával és Bényével is külön-külön fog szerzıdést 
kötni az Európa Mentıszolgálat. Ha ez így van, akkor az OEP finanszírozásba belefér a 
200.000.-Ft. Ha gyakorlatilag márc. 5-tıl megkapjuk a 30 % emelt finanszírozást,  akkor 96.-
Ft lesz lakosonként, így tulajdonképpen az OEP. finanszírozáshoz nem is kell hozzátennie az 
önkormányzatnak, hanem még marad is valamennyi pénz. Az İ olvasata szerint ez így van, 
kérdése, hogy jól értelmezi-e? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Hogy Gomba – Bénye együtt, vagy külön. Ezzel kapcsolatban mondja, hogy igaz, hogy darab 
– darabra kaptunk az ajánlatot 200.000 - 200.000.-Ft összegért, de nem gondolja, hogy a Káva 
kiválását követıen a két  települést szét kellene szedni. Már csak azért sem, mert Gomba 
212.400.-Ft finanszírozást fog kapni, amelybıl a 200.000.-Ft-ot figyelembe véve még marad 
is pénz,Bénye község azonban csak 88.056.-Ft-ot. Úgy gondolja, hogy az eddigi 
együttmőködés tekintetében nem kellene nekünk Bénye településsel szemben ilyen 
erıszakosan fellépni, hogy fizessék a 88.000.-Ft feletti összeget. Azt javasolja, hogy a 
március hónapot próbáljuk meg együtt kezelni  Bénye községgel. Igaz, hogy együtt 
csatlakozik Gomba és Bénye község a monori ügyelethez, de külön szerzıdést fog kötni az 
Európa Mentıszolgálattal. A finanszírozások lehívását is célszerő lesz külön-külön 
községenként megtenni és ezt követıen majd egyben kerül átutalásra az Európa 
Mentıszolgálathoz. Azért is szükséges,hogy a községek külön-külön kössenek finanszírozási 
szerzıdést az OEP-el, mert a 3000 fıs lélekszám alatti települések magasabb összegő 
finanszírozást kapnak, mint pld. Monor vagy Monorierdı, ahol a lakosságszám meghaladja a 
3000 fıt.  
30 nap elteltével majd felülvizsgálatra kerül a jelenlegi ügyeleti ellátás – miután az ÁNTSZ 
vezetıje csak 30 napra adta meg az engedélyt. Az egy hónap elteltével majd felülvizsgálja az 
esetszámokat és ezt követıen fogja engedélyezni, vagy elıírni  a 2 orvosos  ügyeletet.  
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Dr. Schidt György képviselı: 
Egy hónap határidıvel együtt fog mőködni az ügyeleti ellátás Monorierdı települést is 
beleértve és egy hónap elteltével szakmai véleményt fog kérni az ÁNTSZ vezetıje az ügyelet 
ellátásával kapcsolatban. Ha úgy érzi, hogy hiányosságok voltak az ügyelet ellátásával 
kapcsolatban a megnıtt ellátási terület miatt, akkor 2 orvosra fogja kibıvíteni. Kérdése, hogy 
ez milyen költséget fog majd jelenteni a község számára? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A hétközi orvosi ügyelet ellátására Dr. Vass Csaba véleménye szerint is elegendı az egy 
orvos. Amennyiben a hétvégi orvosi ügyelet ellátására 2 orvos kerül elıírásra, akkor ez az 
Európa Mentıszolgálat szerint 600.000.-Ft-ot jelentene. A jelenlegi OEP finanszírozás 
helyett, 2007. április 1-tıl központi finanszírozást fogunk kapni, amely 94,20 Ft/lakos, mely 
közel 400.000.-Ft a két település tekintetében. Amennyiben ezt a 600.000.-Ft-ot a két 
községnek Bényének és Gombának kellene kifizetnie, akkor még 200.000.-Ft-ot kellene 
hozzátenni az OEP. finanszírozáshoz, amely nem éri el az 50.-Ft/fı összeget sem.  
Ez a legrosszabb változat, ami április 1-tıl bekövetkezhet. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Akkor erre számítanunk kell? 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Szerinte nem lesz az probléma, hogy egy orvos lássa el továbbra is az ügyeletet, mert 
véleménye szerint ugyanúgy el tudja majd látni a megnövekedett területtel is.  
Délután 16 órától másnap reggel 7 óráig tart majd az ügyelet, így fennmarad majd minden nap 
1 óra átfedés, ezt meg kell majd valakinek oldani.  
Szeretné elmondani azt is, hogy az orvosi ügyeletet csak sürgıs esetben lehet ingyenesen 
igénybe venni, 23 olyan kórkép van, amelynél ingyenes, minden egyéb esetben 1000 Ft-os 
vizitdíjat kell majd fizetni. Ezt nem olyan könnyen fogadja el a lakosság. A döntést nem hiszi, 
hogy ez befolyásolja, legalábbis a személye szerinti döntést,  de ezt tudomásul kell venni. 
 
Tóth József képviselı: 
 A pályázaton nyert autóval és eszközökkel  mi lesz ? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
6.100.000.-Ft összegő volt ez a pályázatunk, ebbıl 3.700.000.-Ft támogatást kaptunk, a 
2.400.000.-Ft önrészt pedig a három település Gomba – Bénye - Káva  biztosította. Ebbıl 
vettük az autót és jó néhány orvosi mőszert a gépkocsi felszereléséhez és a rendelı 
felszereléséhez. Abban az esetben, ha nem járul hozzá a támogatást adó minisztérium, hogy 
az eszközöket bevigyük a monori ügyeletbe, akkor a pályázati támogatást meg fogják 
szüntetni, el kell adni az eszközöket és a támogatási részt vissza kell fizetni.  
Szeretnénk azonban kijárni azt, hogy ha esetleg az autót át is kell adni az ügyeletet  
szolgáltatónak, de az önrésznek megfelelı eszköz állomány itt maradhatna a három 
településen. 
 
Tóth József képviselı: 
Kérhet-e ebbıl valamit Káva, hiszen kiszállt a társulásból? 
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Lehota Vilmos polgármester: 
Káva volt az, aki felmondta a jelenleg fennálló szerzıdést, így szerinte nem kérhet. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Ez az elnyert pályázati pénz egy önállóan mőködtetett hétvégi és hétközi ügyeletre 
vonatkozott. A megvásárolt mőszerek a folyamatos használatból adódóan gyakorlatilag csak 
áron alul lesznek értékesíthetık. Az egyedüli érték, amit el lehet adni, az az autó.  
A kávai részt illetıen mondja, hogy véleménye szerint kellene kérni tılük egy lemondó 
nyilatkozatot. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Számára az egyértelmő, hogy ha a két községgel külön köt szerzıdést az Európa 
Mentıszolgálat, akkor mindkét község külön-külön fizesse meg a községenként kért  
200.000.-Ft-ot. Ha mi a választók felé következetesek akarunk maradni, akkor csak azt tudja 
mondani, hogy mindkét község külön-külön fizesse meg a 200.000.-Ft-ot. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Egyetért Szegedi Csabával. Kaptunk egy ajánlatot, hogy 200.000.-Ft-ot kell fizetni az ügyeleti 
ellátásért és Bénye községnek is 200.000.-Ft-ot, akkor mi ne jótékonykodjunk. Amennyiben 
Bénye meg akarja változtatni ezt a fizetési arányt, akkor İk kérjék, ne mi döntsük el, hiszen 
ez két külön önkormányzat.  
Egyetért azzal, hogy ezt inkább lakosságarányosan kellene fizetni, de így jött az ajánlat, akkor 
így fizessünk. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Számszakilag úgy néz ki, hogy 212.400.-Ft finanszírozást kap Gomba és az Európa 
Mentıszolgálata ajánlata alapján 200.000.-Ft összegért biztosított lesz az ügyeleti ellátás. 
Gombának 71.760.-Ft-ba kerülne az ügyeleti ellátás még akkor is, ha Bényével közösen 
oldanánk meg,  és 47.840.-Ft-ot takarítunk meg március hónapban a Európa Mentıszolgálat 
ajánlata alapján a költségvetéskor elfogadott 40.-Ft/fı költséggel szemben.  
Bénye község önkormányzata holnap fog dönteni az ügyeleti ellátással kapcsolatban, İ is 
ugyanezt az ajánlatot kapta meg, mint Gomba az Európa Mentıszolgálattól. 
Kéri a képviselı-testület döntését az Európa Mentıszolgálat ajánlatával kapcsolatban. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2007. / II. 26./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
       Európa Mentıszolgálat ajánlatát – mely szerint 2007.  
       március 1-tıl 200.000.-Ft/hó összegért vállalja Gomba 
       község lakosainak orvosi ügyeleti ellátását – e l f o g a d j a,  
                            egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban foglaltak 
      szerinti szerzıdéskötésre. 
       Határid ı: 2007.február 26.      Felelıs:  polgármester 
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Szegedi Csaba képviselı: 
A pályázati támogatással megvásárolt hétvégi ügyeleti autóval, valamint az egészségügyi 
mőszerekkel kapcsolatban mondja - hogy miután a helyi ügyeleti ellátás már Gombán nem 
teljesül - ezért utána kell nézni, hogy a támogatásként kapott összegbıl kell-e visszafizetnünk, 
ha igen mennyit, illetve mennyiért lehetne értékesíteni ezeket az eszközöket és esetlegesen 
mennyi pénz maradna meg ebbıl az önkormányzatnak. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Meg fogja vizsgálni és egy elıterjesztést fog hozni ezzel kapcsolatban a képviselı-testület elé. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Az elızıekben már szó volt róla, hogy minden nap fennmarad 1 óra átfedési idı az ügyeleti 
ellátásnál, miután minden nap délután 16 órától másnap reggel 07 óráig tart az ügyelet, így 07 
és 08 óra között van egy óra átfedés. Kérdése, hogy ezt az egy óra átfedési idıt hogyan 
kívánja megoldani az önkormányzat? 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Amikor Bénye és Káva községek polgármestereivel, valamint a két háziorvossal leültünk 
tárgyalni az ügyeleti ellátásról, akkor még nem volt a kezünkbe az Európa Mentıszolgálat 
ajánlata, így nem tudtunk errıl az egy óra átfedésrıl. Le kell majd újból ülni és megbeszélni a 
plusz egy órát. 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Most mint háziorvos mondja, hogy İ elvállalja a plusz egy órát Gombán, csak meg kell 
egyezni a díjazást illetıen. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Véleménye szerint meg kell várni Bénye község önkormányzatának döntését az ügyeleti 
ellátással kapcsolatban és ezt követıen tárgyalni a plusz egy óráról. Ha Bénye-Káva községek 
háziorvosa is úgy nyilatkozik, hogy vállalja, akkor majd döntünk az összegrıl. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl nem érzi korainak ezt a feladatot, véleménye szerint most kell megbeszélni. 
Kérdése Dr. Schidt Györgyhöz, hogy a többi településen hogyan kerül ez megoldásra? 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
A háziorvosokkal kerül az egy óra ügyeleti ellátás megoldásra. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Véleménye szerint most kellene ezzel kapcsolatban döntenie a képviselı-testületnek, mivel 
holnap lesz Bénye községben testületi ülés és akkor már tájékoztatni tudná az ottani 
képviselıket Gomba döntésérıl. 
Úgy gondolja, hogy Bénye község önkormányzata is el fogja fogadni az Európa 
Mentıszolgálat ajánlatát a 200.000.-Ft összeggel. 
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Erdélyi Zsolt képviselı: 
Kérdése Dr. Schidt Györgyhöz, hogy hogyan szokták kiszámolni a háziorvosok részére ezt az 
egy óra plusz munkát, mi ennek a módja? Milyen összeget kapnak ezért a környezı 
településeken? 
 
Dr. Schidt György képviselı: 
Monoron például a nem szakorvosok óránként 1.500.-Ft kapnak, a szakorvosok pedig 2.200.-
Ft-ot. 
İ bruttó 2.000.-Ft órabérért elvállalná ezt a feladatot. Szerinte ez egy méltányos ár, miután ez 
nem csak az ügyeleti munkára vonatkozik, hanem a saját eszközeit is használja ez idı alatt. 
Vállalja azt is, hogy ha valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni ezt a feladatot, akkor minden 
esetben gondoskodik helyettesrıl. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A döntési javaslata az, hogy igen Gomba megoldja ezt az egy óra átfedési idıt. A díjazás 
összegére azonban nem tud javaslatot tenni. Meg kell vizsgálni, hogy a többi községben mi a 
gyakorlat és a díjszabás és így tudunk majd csak dönteni az összeget illetıen. 
 
Erdélyi Zsolt képviselı: 
Dr. Schidt György elmondta, hogy Monoron mi a gyakorlat, mennyi összeget kapnak a nem 
szakorvosok és a szakorvosok az ügyelet ellátásáért. Szerinte elfogadható az a 2.000.-Ft-os 
órabér, amelyért elvállalná ezt a feladatot. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja Dr. Schidt György háziorvos ajánlatát, mely szerint 
44.000.-Ft/hó összegért a munkanaponkénti egy óra orvosi ügyeletet ellátná, az 
kézfenntartással jelezze. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2007. / II. 26./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
H a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati-képviselı testülete egyetért 
       azzal, hogy a hétközi orvosi ügyeleti ellátás során munka- 
       naponként keletkezett egy óra átfedési idıben – 07 h-tól – 
       08 h-ig – az ügyeletet Dr. Schidt György háziorvos lássa 
       el 2007. március 1-tıl  44.000.-Ft/hó összegért. 
 
       Határidı:   2007. február 26. 
       Felelıs:     Polgármester, 
              Körjegyzı         
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Dr. Schidt György képviselı, háziorvos: 
Szeretné elmondani a képviselı-testületnek, hogy az adóval kapcsolatos változások 
következtében közel 200.000.-Ft-tal nıtt a praxis kiadása az idei évtıl.  
A praxis jelentıs részét, 250.000.-Ft-ot az ügyelet ellátásából származó bevétele  tette ki, 
melyet szintén elveszt a központi ügyelethez történı csatlakozással. Ami gyakorlatilag eddig 
haszonként maradt neki, az az ügyeleti összeg volt, de ezt a 250.000.-Ft-ot is el fogja veszteni. 
A vizitdíjból is csak kevés bevétele fog keletkezni.  A praxis a bevételi kiesés és a kiadások 
megnövekedése miatt a mőködésképesség határán van. 
Eddig az iskolaorvosi tevékenységre bruttó 16.700 Ft-ot kapott. Ez az összeg magába foglalja   
150 óvodás és közel 300 iskolás gyermek  szőrıvizsgálatával, kötelezı vizsgálatával és 
kötelezı oltásaival kapcsolatos ellátást. 
A bevételi kiesései miatt szeretné kérni az önkormányzattól ennek a bruttó 16.700 Ft-nak a 
megemelését.  
 
Lehota Vilmos polgármester: 
Kéri a képviselık  javaslatát, véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Dr. Schidt György képviselı, háziorvos:  
Arra gondolt, hogy havi bruttó 40.000-Ft összeggel kéri kiegészíteni az iskolaorvosi 
tevékenységére kapott pénzt. 
 
Lehoczki Zoltán képviselı: 
Számolt idıközben és úgy ítéli meg, hogy az ügyeleti ellátás finanszírozási összegét 
figyelembe véve ez a 40.000.-Ft még beleférne a költségvetésben meghatározott összegbe. 
Úgy gondolja, hogy ez az összeg még beleférne a költségvetésbe betervezett 40.-Ft/fı 
összegbe. 
 
Tasi Péter alpolgármester: 
Kaptunk ismét egy szóbeli ajánlatot. Nem azzal van gondja, hogy ez elıterjesztésre került, 
hanem azzal, hogy ez nem írásban történt meg. Véleménye szerint ezt írásban kellett volna 
elıterjeszteni a képviselı-testület elé. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Azért nem készült írásos elıterjesztés az iskolaorvosi tevékenység finanszírozásának 
emelésére vonatkozóan, mert elızetesen nem tárgyaltunk ez ügyben Dr. Schidt Györggyel.   
Azt javasolja, hogy a csütörtöki ülésre kerüljön ez írásban elıterjesztésre és majd akkor hozza 
meg a döntését a képviselı-testület ezzel kapcsolatban.   
 
Dr.Schidt György képviselı, háziorvos: 
Megérti és helyesnek tartja, hogy írásban kerüljön  elıterjesztésre a képviselı-testület elé. 
Azt is meg lehet nézni, hogy pld. Monoron mi a gyakorlat, milyen költséget kap az 
iskolaorvosi tevékenység ellátására a háziorvos. 
Azt is tudomásul veszi, ha azt mondják a képviselık, hogy nem emelik meg az eddigi 
összeget, de mint ahogy már az elızıekben is elmondta, a praxis bevétele havi 450.000.-Ft-tal 
csökkent, így pénzügyi gondjai vannak, a praxis a mőködıképesség határán van.  Ezért 
szeretné kérni  az iskolaorvosi tevékenységre kapott összeg megemelését.  
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Szegedi Csaba képviselı: 
Legyen úgy, hogy csütörtökön döntünk. A praxisnak anyagi problémája van, ezt önálló 
napirendként is meg tudjuk tárgyalni. Mindenképpen kell megoldást találni, hiszen az 
egészségügyi ellátás biztosítása is önkormányzati feladat,  és ha ezek a változások érintették a 
praxis bevételét, akkor napirendre kell tőzni a megtárgyalását. Javasolja, hogy rendeljünk az 
egészségügyi ellátás mellé pénzt, vizsgáljuk felül a költségvetésünket. 
 
Dr. Schidt György képviselı, háziorvos: 
Nem akar gátlástalan igényekkel elıállni, de sajnos ezek a tények. Olyan helyzetbe került a 
praxis, hogy a mőködésképesség határán van. Köszöni a képviselıknek a kérelméhez történı 
hozzáállást. 
 
  
Lehota Vilmos képviselı: 
A következı ülésre írásos elıterjesztés kerül ezzel kapcsolatban a képviselı-testület elé. 
 
Dr. Schidt György képviselı, háziorvos: 
Kéri a lakosság tájékoztatását az ügyeleti ellátásban bekövetkezett változással kapcsolatban. 
 
Lehota Vilmos polgármester: 
A lakosságot tájékoztatni fogjuk a hétközi és hétvégi orvosi ügyeletben bekövetkezett 
változásokról. 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli nyilvános ülést 19 h-
kor bezárta. 
 
 
 
G o m b a , 2007. április 10. 
 
 
 
      Lehota Vilmos  Maczó Jánosné 
       polgármester                           körjegyzı 
 
  
 
 
  
      Lehoczki Zoltán  Dr. Schidt György 
       Jegyzıkönyv hitelesítık 
  


