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JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 17-én
14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester,
Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás, Mikó Lászlóné, Novák László,
dr. Sztantics Péter és Torma Gábor képviselők.

8 fő
Távolmaradt
képviselők:

89 %

Kiss István alpolgármester
1 fő

11 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr.Börcsök Tímea aljegyző, Kósa Róbertné
lakosság szolg., csop.vez.,Horváth Ferencné pénz. csop.vezető,
Sántáné Czékus Tímea igazgató.
1.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Dr.Springó Zsolt,
Turcsányi Csaba.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 8 fő jelen van. Elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása azért
rendkívüli ülés keretében történik, mert az ügyelet ellátására vonatkozó megbízási
szerződés 2015.február 28-val megszűnik. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a
képviselő-testületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolja Mikó Lászlóné képviselőt és Novák László képviselőt.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Mikó Lászlóné
képviselőt és Novák László képviselőt 6 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére
vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

Mélykút Város Orvosi Ügyeleti ellátása 2015. március 01-től.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató

2.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0149 pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat és a
109/2014. (VI.30) Kt. számú határozat módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

1. Mélykút Város Orvosi Ügyeleti ellátása 2015. március 01-től.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 100-37/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön
csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy Mélykút Város Orvosi Ügyelete 2015.
február 28-áig az alábbi szerződések alapján működik: hétfőre, keddre, szerdára a
Sped- Med Kft-vel; csütörtökre dr. Pető Ildikóval; péntektől- vasárnapig a Duo- Medic
Kft-vel van szerződés. Jelenleg a hétvégi ügyeleti ellátáshoz a GAMESZ biztosítja az
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asszisztenst, illetve a gépjárművezetőt (az Éptesz Kft-vel kötött megállapodás
alapján). Az ügyelet 2015. március 1-vel történő ellátásra árajánlatot kértek, melyre 4
ajánlat érkezett be. A Sped- Med Kft, Dr.Springó Zsolt, Ambucar Mentőszolgálat Kft
és a Duo-Medic Kft nyújtotta be ajánlatát. A 4 ajánlattevő közül Dr. Springó Zsolt és a
Sped- Med Kft ügyvezetője Turcsányi Csaba jelent meg személyesen. Javasolja,
hogy egyesével hallgassák meg az ajánlattevőket. Köszönti Dr.Springó Zsoltot,
kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az ajánlatát?

Dr. Springó Zsolt: Köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy az utóbbi
években megszerette a települést, az itt lakókat, a kollégákat, akikkel együtt
dolgozott. Jónak tartja, hogy a szándék megvan arra, hogy az ügyeletet helyben
tartsa az önkormányzat. Kiemelné, hogy amennyiben az ő pályázata kerülne
kiválasztásra mindenképpen a helyiekkel szeretne tovább dolgozni, a mostani
asszisztenciával, sofőrökkel.

Dr.Sztantics Péter képviselő: A doktor úr alapajánlata az, hogy az orvosokat ő adja,
minden egyebet az önkormányzat. Amennyiben további lehetőségeket választ az
önkormányzat az a díjban jelentkezik. Nekik a legfontosabb, hogy orvos legyen, a
többit akár az önkormányzat is meg tudja oldani (szakápoló és gépkocsivezető
biztosítása).

Torma Gábor képviselő: Kérdezi, hogy mivel az ügyelet már március 1-től működne,
cég, vagy valamilyen vállalkozás forma rendelkezésre áll?

Dr.Springó Zsolt: Jelenleg egyéni vállalkozásban látja el az orvosi tevékenységet,
mellyel közreműködik a Duó-Medic Kft. ügyeleti ellátásában, mint orvos, tervei között
szerepel, hogy később az ügyeleti ellátásra – amennyiben a testület őt bízná meg –
létrehozna egy Kft-t. Ezt tudná vállalni, önkormányzatnak ez nem okozna problémát,
neki lenne nagyobb felelőssége. Egy egészségügyi szolgáltatás mindenképpen nagy
felelősség. Könyvelővel egyeztetett, minden elő van készítve, 1 hét leforgása alatt
akár egy Kft is elkészülne. Ami nehézség lehet az az ÁNTSZ engedély beszerzése,
ami a tapasztalatok alapján akár 3 hetet is igénybe vehet.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy nem jelentene problémát a hétközi
ügyelet betöltése orvossal?

Dr.Springó Zsolt: Úgy gondolja, hogy amit leírt árakat azzal tartható, hogy hétközben
is legyen orvos. Bőven van annyi fiatal orvos 50-100 km körzetben, aki elvállalná.
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Torma Gábor képviselő: Úgy látja a pályázatból, hogy elég elfoglalt a doktor úr.
Gondolja, hogy nem mindig ő látná el a feladatot.

Dr.Springó Zsolt: Igen. A felesége is orvos, a hétvégéken ez idáig is ketten ügyeltek,
és még többet tudnának vállalni, akár 3 hétvégét is a hónapból. A hétköznapokra
mindenképpen keresne orvost. Az első 1 hónapban problémát okozhat más orvos
bevonása, hiszen minden papírnak rendbe kell lenni, szűk a határidő, de átmeneti
időre megoldaná személyes jelenléttel.

Kovács Tamás polgármester: Említette a doktor úr, hogy gondolkodik ingatlan
vásárlásban. Kérdezi, hogy mennyire gondolta komolyan?

Dr.Springó Zsolt: Elég komolyan gondolta. Érdeklődött az ingatlan árakról is. Nyilván
sokkal több ügyeletet és sokkal szívesebben tudna vállalni, sokkal több időt tudna itt
tölteni, ha lenne itt eleinte egy hétvégi ház, és a későbbiekben akár ide költözne. Ez
1,5-2 éven belül nem reális különböző szakgyakorlatok, tanulmányok miatt.

Kovács Tamás polgármester: A háziorvosi praxis üresen áll, háziorvost is keresnek.

Dr.Springó Zsolt: Igen, tud róla, tapasztalta, beszélt a helyettesítő doktornővel, de
1,5-2 éven belül biztosan nem tudná vállalni, utána ezen is szívesen elgondolkodna.

Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a hétvégi ügyeleti ellátásban a sürgősségi
eseteken kívül milyen tevékenységeket tudnak ellátni?

Dr.Springó Zsolt: Ez egy kardinális kérdés. A kormányrendelet ami szabályozza a
háziorvosi ügyeletet az nem csak arról szól, hogy a sürgősségi ellátást biztosítsák,
hanem egy folyamatos két oldalú kommunikáció a település háziorvosaival, egy
jelentési kötelezettség is az ügyeletek végén a háziorvos felé, az esetlegesen az ő
praxisába tartozó betegekkel történt fontos változásokról. Ezeket ő szeretné
erősíteni. Házi ápolásra szoruló betegek ellátását (pl. injekcióra szoruló beteg) is
biztosítani kell. Adott esetben és ebből sokszor, sok helyen vita is van, hogy egy
vénnyel történő ellátás feladata-e az ügyeletnek vagy sem, ő úgy gondolja, hogy
igen. Egy 4 napos ünnep során egy antibiotikum nélkül komoly bajba kerülhet a
beteg. Úgy gondolja, hogy a központi ügyelet nem csak sürgősségi ellátó ügyelet,
hanem a háziorvosi ellátásnak egy kicsit a meghosszabbítása. Nyilván ezzel sokan
vissza is élnek. Előfordul, hogy hőemelkedéses beteghez kihívják az ügyeletet azt
kockáztatva ezzel, hogy egy infarktusos beteghez pedig nem jut el időben az orvos.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Többfelé is ügyelt a doktor úr. Kérdezi, hogy az
indokolatlan hívásokkal kapcsolatban történik-e valahol szankcionálás és hogyan?
Dr.Springó Zsolt: Erről többnyire „legendákat” hall az ember, nyilván nem lát bele
minden adminisztratív dolgába az ügyeletnek. Volt olyan, ahol pénzbírságot szabott
ki az önkormányzat és ezáltal lecsökkent az indokolatlan hívások száma, bár ez
igazából egy házszám alatt lévő magánszemélyeket érintett. Van ennek elriasztó
ereje. Levélben felszólításról már több helyről hallott, pénzbírságot csak egy helyről.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Amikor vizitdíj volt, akkor intézményesen
engedélyezték, sőt volt az 1000.- Ft-os díj, amit indokolatlan hívás esetén kellett
fizetni és az orvos befizette az önkormányzatnak. Azt tapasztalták, hogy az is
visszatartó erővel rendelkezett. Sajnos az orvos nem tud mérlegelni hívás esetén,
csak a helyszínen látja az esetet. Nem teheti meg, hogy nem megy ki.

Dr.Springó Zsolt: Sajnos a betegek nagyon jól tudják, hogy mit kell elmondani az
ügyeletnek, hogy azonnal rohanjon az orvos.

Kovács Tamás polgármester: Említette a doktor úr, hogy pályázatokban is részt vett
már. Nekik az eszközállománnyal komoly költségeik vannak, drága a pótlásuk. Lát-e
pályázati lehetőséget akár eszköz állományra, akár prevenciós előadásra, vagy
képzésekre, mert ilyet is szívesen látna a település. Léteznek ilyen pályázatok?

Dr.Springó Zsolt: Igen léteznek ilyen pályázatok, mindenképpen lát lehetőséget
pályázat benyújtására.
Eddig ahol dolgozott, akár tudományos területen
konferenciák szervezésére, vagy bármilyen rendezvényekre sokat pályázott és nyert
pályázatokat. Volt egy kistérségi egészségügyi felzárkóztató pályázat is ahol
különböző szűrőprogramok valósultak meg, ehhez szükséges berendezéseket
vásároltak, melyek az önkormányzathoz kerültek minden esetben. Gondolkodik
ilyenekben. A napokban lesz egy háziorvosi ügyeleti tanfolyam Pécsen, amire
bejelentkezett, és nagyon jó, nagyon hasznos. Ilyenekre is lehetne pályázni, hogy
ezek az előadások helyben valósuljanak meg. Az itteni dolgozóknak, sofőröknek
lehetne további képzéseket rendezni pl. újraélesztő kurzusokat, amiket nyilván más
területen is tudnának hasznosítani, mely a munkaerő piaci helyzetüket jelentősen
növelné.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ügyeletnél nem mindegy, hogy mekkora a területi
ellátási kötelezettség. Speciális helyzet az övéké, mert 5500 fővel az országban nem
sok önálló ügyelet van. Az ajánlattételnél gondolja figyelembe vette a doktor úr, hogy
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az orvos várható leterheltsége ügyeleti szolgálatban mekkora lesz. Ha orvost
keresnek, ezt figyelembe lehet venni.

Dr.Springó Zsolt: Amilyen díjazásban ő idáig részesült, azért biztosan nem jönnének
el ügyelni orvosok. Hiába adott esetben egy könnyebb ügyeletről van szó, lehet,
hogy egyéb okok miatt nem éri meg az orvosoknak. Az kényes egyensúly, hogy
mikor, melyik orvost, mennyiért lehet lehozni.

Dr. Sztantics Péter képviselő: Az előbbivel csak az önkormányzat teherbíró
képességére szerette volna felhívni a figyelmet. Ahol 60.000 embert kell ellátni ott
nagyobb rész is jut rá.

Dr.Springó Zsolt: Könyvelővel egyeztetett, a teljes üzemeltetéses verziónál lévő árak
éppen fedezik a költségeket, 5 %-nál nagyobb csökkentést az ár nem bírna el,
pontosan amiatt a kockázat miatt, hogy az orvosokat nagyon nehéz idehozni.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése a
doktor úrhoz?

Jelenlévők részéről további kérdés nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester
megköszöni Dr. Springó Zsolt tájékoztatóját. Dr.Springó Zsolt megköszöni a
figyelmet és elhagyja a termet.
Megérkezik Turcsányi Csaba a Sped-Med Kft. képviselője.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti Turcsányi Csabát a Sped-Med Kft referenscégalapítóját. Kérdezi, hogy az ajánlatot kívánja-e kiegészíteni?

Turcsányi Csaba: Elmondja, hogy a cég és Mélykút városa már régóta ismerik
egymást. A cégalapítás kezdetétől 2008-tól Mélykút lovas rendezvényeit ill. városi
rendezvényeit a cégük biztosítja. Elmondja, hogy cégük alapvetően rendezvények
biztosítására jött létre. Az elmúlt évek során számos egészségügyi tevékenységet
kezdtek el végezni és mai napig végzik. A Bajai Kórház sürgősségi osztályán is
cégük biztosítja a szakorvost havi 84 órában. Budapesten egy német tulajdonú CT
laborban, ahol nincs kórházi háttér, szintén orvosaik biztosítanak a radiológus mellett
készenléti szolgálatot. 2011. óta Baján ill. Kiskőrösön az országos mentőszolgálattal
kötött szerződés keretében mentőkocsit üzemeltetnek saját nyereségük terhére.
Elmondható, hogy a nagyobb cégek közé tartoznak a piacon az éves forgalmuk
2014. évben megközelítőleg elérte 150 millió Ft-ot. 3 főt főállásban foglalkoztatnak, a
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többieket alkalmi munkavállalóként és alvállalkozóként foglalkoztatják, de megbízási
szerződéssel is dolgoznak náluk. Technikai felszereltségük igen jó, az országban a
legjobb 3 felszerelt cég egyike az övék. Pályázatokon keresztül sikerült olyan
korszerű sürgősségi betegellátó eszközöket vásárolni, amelyekkel a helyszíni
betegellátást magas színvonalon tudják ellátni. Minden autóban számos olyan
eszköz található, amit jogszabály nem is ír elő kötelezően, ezek többlet eszközként
találhatók meg. Példának említi, hogy néhány hónappal ezelőtt egy környékbeli
balesetnél a kollégái speciális kimentő eszközökkel tudtak segíteni. Nekik fontos
referenciát jelentene Mélykút, ezért 5 % engedményt tud adni mind a hétköznapi,
mind a hétvégi óradíjakból az ajánlat szakmai tartalmának megváltoztatása nélkül.
Vállalják továbbá az évi 1 db városnapi rendezvénynek, továbbá a 2 lovas
rendezvénynek az egészségügyi biztosítását térítésmentesen, a jogszabálynak
megfelelő feltételekkel. Az alkalmazottakról annyit tud mondani, hogy mindenkinek
felkínálják a lehetőséget, mindenkit hajlandóak átvenni, tovább foglalkoztatni, de
annyit kérnek, hogy a magasabb fokú ellátási sztenderdeket el kell nekik sajátítaniuk.
Egy sofőr nem gépkocsivezető, hanem asszisztenssé kell, hogy váljon a helyszínen.
Tudnia kell az alapszintű újraélesztést, tudnia kell, hogy milyen gyógyszerek,
eszközök találhatók a táskában, ismernie kell az autó felszereltségét, berendezését.
A leírt árban minden költség szerepel, gyógyszerek, fogyóeszköz, üzemanyag,
dokumentáció költsége. A cégre eső adminisztrációs részt is átvállalják. Önök előtt is
ismeretes, hogy a 2 fő alkalmazása hétvégén nem jogszabályszerű, 3 főt kellene
alkalmazni. Azért javasolták az úgynevezett mentő technikusi modellt, mert egyúttal
a gépkocsi vezetőnek ápolói képesítése is van. Nem zárkóznak el attól, hogy a helyi
gépkocsivezetőket beiskolázzák, hogy a mentőápolói szakképesítést megszerezzék.
A hétköznapi betegforgalom nem indokolja a 3 fő jelenlétét. Hétköznapi ügyeletet
láttak el itt Mélykúton, a hétvégékről nincsen tapasztalata. Amennyiben cégük kerül
kiválasztásra március 1-től tudják garantálni hétköznapon és a hétvégén is a
szakszerű jelenlétet.
Fejleszteni szeretnének: elektromos kapuval, biztonsági
kamerákkal és a beérkező hívások rögzítésével szeretnék az ügyeleti ellátást
modernizálni a saját költségükön. Az autók műholdas nyomkövetővel felszereltek.
Későbbi vitás esetek kivédésére követhető lenne, hogy mikor érkezett a hívás és
mikor ért a helyszínre az autó. Mindenféleképpen egy egységes sztenderdet
szeretnének kialakítani és azt követni. Amennyiben Mélykút nem igényli a
fejlesztéseket és csak szinten szeretné tartani az egész ügyeletet lát esélyt a további
árcsökkentésre is, de a beletett tartalmakat célszerű lenne megvalósítani a vitás
helyzetek tisztázása és a saját, valamint az ügyeletben dolgozó emberek védelme
érdekében. Amennyiben a Képviselő-testület a Sped-Med Kft-t bízza meg az ügyelet
ellátásával, akkor 5 % árkedvezményt biztosít a vállalási árból.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Turcsányi Csabát, hogy milyen gépjárművel
tervezi megoldani az ügyeletet?

Turcsányi Csaba: Terepjáró képességű vagy emelt kialakítású autóban gondolkodik
a rossz állapotban lévő utcák miatt.
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Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a sürgősségi ellátáson kívül milyen egyéb
szolgáltatásokat tudna nyújtani?
Turcsányi Csaba: A hétvégi gyógyszerellátás gondot okoz, mivel Mélykúton nincsen
ügyeletes gyógyszertár, csak a környező településeken, de ott is csak meghatározott
időpontig. Ha kúraszerű injekciót ír elő a háziorvos és leadja a kollégáknak, hogy ezt
el kell végezni, el fogják végezni. A kollégák rendelkeznek gyógyszerekkel a
táskákban. A hétvégére és esetlegesen a másnap reggeli nyitásig tudnak gyógyszert
biztosítani ebben a vállalási árban. Előfordult, hogy antibiotikumra volt szükség
gyereknél és továbbküldték a Bajai Kórházba feltételezve, hogy intravénásan kell az
antibiotikumot adni. Az ügyeleten belül nehéz plusz szolgáltatásokat nyújtani úgy,
hogy az megfeleljen a jogszabályoknak. Mint szolgáltató vehet gyógyszert, jogilag a
gyógyszert beadhatja a betegnek, de nem adhatja neki oda, nincs jogosultsága erre.

Novák László képviselő: Említette, hogy
mentőápolókat szeretnének foglalkoztatni.

nem

gépkocsivezetőket,

hanem

Turcsányi Csaba: Mentő technikusnak hívják azt a szakembert, aki vezetheti a
megkülönböztető jelzéssel közlekedő autót és mentőápoló képesítéssel is
rendelkezik. Amennyiben a személyzet átvételre kerül, a sofőröket beiskoláznák, a
cég költségén. Ha nem vállalja a képzést a dolgozó, nem fogja eltávolítani, de ahhoz
hogy a betegellátás fejlesztésre kerüljön, ez szükséges. Az Önök döntése és
felelőssége, hogy milyen ügyelet lesz Mélykúton. 14.45 órától a kollégái már a
helyszínen tartózkodnak, meg tudja mutatni az autó felszereltségét.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy az árajánlat maximum egy évre érvényes?

Turcsányi Csaba: Ajánlatát idén tartani tudja, jövőre amennyiben a jogszabályi
környezet jelentősen nem változik meg, egy inflációt követő növeléssel egy évet még
el lehet vinni. Nincs rálátása a hétvégi ügyeletre, a hétvégi betegforgalomra, nincs
rálátása, hogy önök mit szeretnének egész pontosan. Fejlesszenek vagy tartsanak
szintet, ettől is sok függ.

Kovács Tamás polgármester: Pályázatokon részvétel? Előadások szervezése?
Ilyenben gondolkodnak?
Turcsányi Csaba: Elmúlt években több pályázaton részt vett a cég. Pályázat
keretében Dusnokon megvalósították 200 személy újraélesztésre történő oktatását.
Nyilvános újraélesztő pontot hoztak létre. A bajai tűzoltóságnál szintén egy ilyen
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újraélesztő pontot alakítottak ki. Egészségnapon autó kiállással egy bemutatóra vagy
városnapon szűrővizsgálatra lát lehetőséget. Egy műszerfejlesztéses pályázatban
való részvételt el tud képzelni, amennyiben lesz ilyen pályázat.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Véleménye szerint egy stabil ügyeletet szeretnének a
településen. A fejlesztéseken még nem is gondolkodtak. A költségvetésben
határoztak arról, hogy az ügyeletre szánnak összeget.

Turcsányi Csaba: Ő úgy látja, hogy amióta a településen dolgoznak, a munkájukra
panasz nem érkezett. Továbbra is fenntartja amennyiben, a héten választ kapnak
arra, hogy ők lettek kiválasztva, akkor tudja garantálni, hogy folyamatos lesz az
ügyelet március hónaptól.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése a
Turcsányi úrhoz?

Jelenlévők részéről további kérdés nem hangzott el. Kovács Tamás polgármester
megköszöni Turcsányi Csaba tájékoztatóját. Turcsányi Csaba megköszöni a
figyelmet és elhagyja a termet.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Felkéri Sántáné Czékus Tímeát ismertesse az
ügyeletre vonatkozó pénzügyi adatokat.

Sántáné Czékus Tímea igazgató: A Gamesz 2014. évi költségvetésében a SpedMed Kft. ajánlata szerepel, ez 26 millió Ft és a Duo-Medic Kft.-é további 3 millió Ft. A
költségvetés tartalmazza egy ápolónő teljes évi bérét, járulékát, egy másik ápolónő
bérét és felmentési időre eső bérét, ez kb. 5 millió Ft. A dologi kiadások kb. 5 millió
Ft. Így összesen 36 millió Ft került betervezésre az ügyeleti ellátásra. Azon az áron,
amelyen a Duó-Medic Kft ügyelt nem fognak orvost találni. Az idei évben
összességében elmondható, hogy 10 millió Ft-tal fog az ügyelet többe kerülni.

Kovács Tamás polgármester: 36 millió Ft van a költségvetésben az ügyeleti ellátásra.
A háziorvosokkal könnyebb lenne megvalósítani az ügyeletet.

Kopcsek Tamás képviselő: A gyerekek miatt fontos lenne a helyi ügyelet fenntartása.
Neki szimpatikus Dr. Springó Zsolt, ő lehet itt is lakna, ide is költözne.
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Torma Gábor képviselő: Nem gondolja így, szerinte ugródeszka lenne neki csak a
mélykúti ügyelet ellátása. Azonkívül a papírjai sincsenek meg az ügyelet
üzemeltetésére.

Novák László képviselő: Springó doktor úr hétvégi házat mondott pontosan, ami azt
bizonyítja, hogy nem szeretne azonnal itt gyökeret verni. A Sped-Med Kft nagyon
tetszik neki a felszereltsége miatt, kevés ilyen rohamkocsi van.

Torma Gábor képviselő: A kérdés az, hogy melyik legyen. Árban nincs nagy
különbség közöttük.

Földes István alpolgármester: Szerinte sincs árban nagy különbség a két pályázó
között, de minőségben igen. A Sped-Med Kft-t nagyon jónak látja.

Kovács Tamás polgármester: Jelenleg a hétfőn, kedden, szerdán ügyel a Sped-Med,
csütörtökön pedig dr.Pető Ildikó készenlétet tart. Javasolja, hogy a csütörtöki napot is
alkudják bele az árba. A Springó doktor úr kijelentette, hogy nagyon szívesen jönne a
feleségével együtt ügyeletbe, ha megegyeznek, lesz lehetőség rá, hogy a Sped-Mednél is bevállaljon hétvégi ügyeletet, valamint az ott dolgozók is kapják meg a
lehetőséget a továbbfoglalkoztatásra

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Jelen pillanatban az önkormányzatnak van működési
engedélye ügyeleti feladatok ellátására az ÁNTSZ-nél. A Sped-Med Kft, ha megkapja
a feladatot biztosan nem tud működési engedélyt kapni március 1-től. Amennyiben a
testület úgy döntene, hogy megbízza akkor is kell legalább 3 hónap idő még
elrendeződnek az engedélyek. Az önkormányzat lenne a működtető és ő erre a 3
hónapra csak orvost biztosítana. Az összeghatár miatt közbeszerzés köteles a
szerződés megkötése. Amennyiben az önkormányzat kiírja a közbeszerzési
felhívást, abba bele lehetne írni, hogy önállóan igényeljen működési engedélyt
ügyeleti feladat ellátására 2015.június 1-től. Erről a három hónapról lenne érdemes
beszélni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Összefoglalja az idáig elhangzottakat. A feladatot nem
tudják átadni csak 3 hónap múlva. Talán a megoldás az lenne, hogy mint ez idáig is,
a szerződésben a Sped-Med Kft. az orvos biztosítaná, az asszisztencia és a
gépjármű sofőrrel a saját lenne. Erre az átmeneti időszakra megoldaná a problémát.
Megbeszélnék, hogy mi az az időpont, ami alatt ki lehet írni a közbeszerzést és neki
is lesz ideje a hatósági engedélyek beszerzésére.
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Kovács Tamás polgármester: Az idáig elhangzottakat javasolja, hogy egyeztessék le
Turcsányi Csabával, hogy ilyen formában tudja-e vállalni. Javasolja újra behívni a
testületi ülésre.

Turcsányi Csaba visszaérkezik a testületi ülésre.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy egy átmeneti időszakról szükséges
beszélniük, mert azonnal nem tudják átadni az ügyelet működtetését, egy áthidaló
időszakra lenne szükség. Továbbá van a csütörtöki nap is, amelyen biztosítani kell
az ügyeletet.

Turcsányi Csaba: Tudja, de nem fog belemenni abba, hogy a Pető doktornő otthon
tartózkodik ügyeletben. Amennyiben szeretne ügyelni, szívesen látják az ügyeleten,
a munkájával elégedettek.

Kovács Tamás polgármester: Springó doktor úr a hétvégén ügyeletet vállalt. Kérdezi,
hogy vele tudnának-e dolgozni?

Turcsányi Csaba: Említ egy múlt heti esetet, ahol Springó doktor úr ügyelt és volt
probléma a beteg ellátásával. Lehet dolgozni együtt, de próbálnak olyan emberekkel
dolgozni, akiket ismernek és tudják azt, hogy szakmailag odateszik magukat
maximálisan a betegellátás érdekébe. Amennyiben a doktor hajlandó felvállalni
azokat az eljárás módokat, amiket a cégnél használnak, akkor nem tartja kizártnak,
hogy ő is ügyeljen. Amennyiben a Kft. orvos-szakmai vezetője azt mondja, hogy ez
az ember nem biztonságos a betegellátás szempontjából, akkor azt fogja mondani,
hogy nem fogja alkalmazni. Keresse meg a doktor úr üljenek le és beszéljenek.
Jelenleg a humánerőforrás oldal a kezdéshez rendelkezésre áll.
Turcsányi Csaba: Kérdezi, hogy mi legyen a dolgozókkal?

Kovács Tamás polgármester: Az önkormányzat foglalkoztatná tovább őket az
átmeneti időre.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Ha közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, akkor ennek
van 2 hónapos átfutása. A szerződés megkötése után 1 hónapnyi ideje még van a
működési engedély beszerzésére, és onnan látná el teljesen a feladatot, a
dolgozóknak az önkormányzat felmondana.

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 17-én tartott üléséről.

11

Turcsányi Csaba: A két fő gépkocsivezető továbbfoglalkoztatását azonnal vállalják,
március 1-vel tudnak kezdeni. A foglalkoztatáshoz hivatásos gépkocsivezetői
alkalmassági vizsgálat fog kelleni. Az asszisztensnőnek a státusza a kérdéses. Ő
közalkalmazottként nem tudja foglalkoztatni magáncégként. Kérdése a következő.
Ha elkövet egy műhibát, akkor ki fogja érte a felelősséget vállalni? Ő nem vállalhatja,
mert nem az ő alkalmazottja. Nem zárkózik el, átveszi, ha megszüntetik a státuszát
akkor a végkielégítést ki kell fizetni részére.
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Az önkormányzat az átmeneti időszakban nem kötne
a Sped-Med Kft-vel a teljes ügyeleti feladat ellátásra szerződést.

Turcsányi Csaba: Ha biztosítja a tárgyi feltételeket, a két sofőr dolgozhat 168 órát. A
kettő együtt a szabadság levonása után kb.20 napra elegendő. A hétvége üresen ott
marad.
Kovács Tamás polgármester: Ez egy teljesen új variáció. Azt még nem is mondta,
hogy a csütörtököt szeretnék ebbe a vállalási árba belealkudni. Gondolja, hogy
teljesen új kalkulációt kell készíteni. 5 %-ot pedig engedett már.

Turcsányi Csaba: Polgármester úr az már 15%-os árcsökkenés! Annyi nem fér bele.
Akkor inkább feláll és megköszöni a lehetőséget.

Kovács Tamás polgármester: Akkor nézzék meg, hogy mi fér bele. A közbeszerzési
eljárást kiírják.
Turcsányi Csaba: A sofőröknek, amennyiben megkapja a papírjait a szerződésüket
elkészíti, ők folytonos munkavégzéssel tudnak kezdeni. Oktatásukat megszervezik.
Hivatásos gépkocsivezetői papírnak rendben kell lenni, munka alkalmassági
vizsgálaton meg kell jelenniük.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy részleges foglalkoztatás asszisztensnél
szóba jöhet?

Turcsányi Csaba: Vagy részállású, vagy alkalmi munkavállaló lehet. Még egyszer
kérdezi milyen utasítást adhat részére, ha nem az ő alkalmazottja?

Dr.Sztantics Péter képviselő:. A testületnek jelzi a problémát és szankcionálják.
Eddig is az ügyeletes orvos irányította az asszisztenst és nem volt probléma. Ez egy
átmeneti időszak, amiről beszélnek, minél előbb szeretnék befejezni. Közbeszerzés
nélkül nem tudják átadni az ellátást.
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Turcsányi Csaba: Végig gondolja a lehetőségeket. Március 1-től a Sped-Med Kft
végzi 90 napig az ügyelet ellátását (beletesz 30 nap opciós napot amennyiben a
közbeszerzési eljárás nem folytatódik le 90 nap alatt), a két sofőrt átveszik erre az
időszakra. Amennyiben nem ők nyerik a közbeszerzést akkor a munkaviszonyukat
megszüntetik. Az asszisztenciát csak havi 72 órában tudja foglalkoztatni. Erre az
időszakra semmilyen hosszú távú fejlesztést nem hajtanak végre és nem tudja
vállalni az 5 %-os árcsökkenést.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa a napirenddel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Összefoglalja azokat a megállapításokat, amelyek a
testület döntésének meghozatalát elősegíti.
• Hétfőtől péntekig hétközi ügyeletet biztosít a Sped-Med Kft. 15 órától másnap
reggel 7 óráig 4500 Ft/óra vállalkozási díj ellenértéken.
• Az ügyeleti munkához szükséges műszerek, gyógyszerek, eszközök
beszerzését, illetve azok folyamatos karbantartását, szükséges cseréjét
biztosítja.
• Két fő gépkocsivezetőt 2015. március 1. napjától átveszi.
• Az ügyeleti kormányzati funkciókódon lévő 1 fő szakápolót havi 72 órában
foglalkoztatja a hétvégi ügyeletben.
• Szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig, illetve munkaszüneti napokon
hétvégi ügyeletet biztosít a Sped-Med Kft. 5500 Ft/óra vállalkozási díj
ellenében
• A megállapodás 3 hónapra szól, egy hónapos hosszabbítási lehetőséggel.
(2015. március 1. napjától – 2015. május 31. napjáig + 1 hónapos
hosszabbítási lehetőség)
Megkérdezi, hogy ki ért egyet a fentiekben összefoglalt megállapításokkal? Van –e
még valami, amiről dönteni kell?
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
Kovács Tamás polgármester: Szavazásra bocsátja azokat a feltételeket, amelyekkel
a képviselő-testület vállalkozási szerződést köt a Sped-Med Kft-vel.
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2015. (II.17.) Kt. számú
Mélykút Város ügyeleti ellátása
2015.március 1-től.

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város ügyeleti ellátására
beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és úgy döntött, hogy 2015.március 1-től
2015. május 31-ig 3 hónap időtartamra szerződést köt a Sped-Med Kft-vel
(6500 Baja, Szőlő u. 68/P képviseli: Turcsányi Csaba referens cégalapító) az
ügyelet ellátására az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•
•

2.
3.

HATÁROZAT

Hétfőtől péntekig hétközi ügyeletet biztosít a Sped-Med Kft. 15 órától másnap
reggel 7 óráig 4500 Ft/óra vállalkozási díj ellenértéken.
A Sped-Med Kft. az ügyeleti munkához szükséges műszerek, gyógyszerek,
eszközök beszerzését, illetve azok folyamatos karbantartását, szükséges
cseréjét biztosítja.
Két fő gépkocsivezetőt 2015. március 1. napjától átveszi.
Az ügyeleti szakfeladaton lévő 1 fő szakápolót havi 72 órában foglalkoztatja a
hétvégi ügyeletben.
Szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig, illetve munkaszüneti napokon
hétvégi ügyeletet biztosít a Sped-Med Kft. 5500 Ft/óra vállalkozási díj
ellenében.
A megállapodás 3 hónapra szól, egy hónapos hosszabbítási lehetőséggel.
(2015. március 1. napjától – 2015. május 31. napjáig + 1 hónapos
hosszabbítási lehetőség).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. június 1-től való ügyeleti ellátásra
közbeszerzési eljárást folytat le a vonatkozó jogszabályok szerint.

Felelős: Kovács Tamás
Határidő: 2015. március 2. (1. ponthoz)

2. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0149 pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat és a
109/2014. (VI.30) Kt. számú határozat módosítása.
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Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-36/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a képviselő- testület a 109/2014.
(VI.30) Kt. határozat alapján pályázatot nyújtott be „Napelemes rendszerek kiépítése
Mélykút Város Önkormányzat épületein” címmel. Pályázatuk nyertességéről 2015.
január 08-i támogatói levélből értesültek. Az értesítésből kiderült, hogy az eredeti
pályázati felhívás feltételeit változtatták úgy, hogy a nettó beruházási igény maximum
500 000 Ft/kW fajlagos mértéket nem haladhatja meg, ezért utólagosan a pályázati
felhívást módosítják. Az ennek a feltételnek megfelelően megítélt összeg 30.976.050
Ft, a hiányzó önrész összege 9.568.812 Ft. Az értesítés kézhezvételét követően
2015. január 29-én kapták kézhez a pályázathoz kapcsolódó Támogatói Okirat
megkötésének feltételeit, melynek egyik pontja szerint, a tervezett támogatási
igénynél kisebb a megítélt támogatás ezért szükséges nyilatkozatot benyújtani arról,
hogy meg kívánják-e valósítani a pályázatot és ez érinti a lefolytatott közbeszerzési
eljárást, meg kívánják-e valósítani és a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét
nem érinti, vagy pedig a projektet nem kívánják megvalósítani.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát
mely szerint a bizottság a javasolja a „B” változatú határozati javaslat elfogadását és
javasolja a 109/2014. (VI.30.) Kt. számú határozat módosítását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, további módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
„B” változatú határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 17-én tartott üléséről.
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32/2015. (II.17.) Kt. számú
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0149.
pályázathoz kacsolódó nyilatkozat

1.

2.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0149.
azonosító számú „Napelemes rendszerek kiépítése
Mélykút Város önkormányzat épületein” című
projektet meg kívánja valósítani.
A projekt megítélt támogatási összege és a projekt
tervezett összköltsége között keletkezett különbség a
pályázat benyújtása előtt lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményét nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás
polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a 109/2014.(VI.30.)Kt.számú
határozat módosításával?

33/2015. (II.17.) Kt. számú
109/2014. (VI. 30.) Kt. számú határozat
módosítása

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 109/2014. (VI. 30) Kt. számú
határozatot azonnali hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1.

2.

A határozat 3. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A tervezett beruházás teljes beruházási költsége
a pályázattal megegyezően: 40.544.862 Ft.”
A határozat 4. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
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3.

„A
tervezett
beruházásnak
a
támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható
költség)
a
pályázattal
megegyezően: 40.544.862 Ft.”
A határozat 5. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A pályázat forrásai:
- saját forrás összege: 9.568.812 Ft (24 %)
- támogatás összege:
30.976.050 Ft (76 %).
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kijelenti, hogy a saját forrás összegét az adott évi
költségvetésben elkülöníti és hitel fedezet terhére
biztosítja.”
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Mikó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Novák László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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