JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 7-én, 8.00
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri
tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Hodruszky Lajos, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Székely
Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Horváth István képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné pü. irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Meghívottként megjelent:
dr. Tóth János
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
Gyenes Levente polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen,
ezért őt kérte fel annak levezetésére. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő
– testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek
kérdése?
Ducsai Sándor képviselő: Véleménye szerint, aki csak felületesen is tájékozódik ebben a
témában, mindenki jogosnak érzi, hogy változatni akarnak a jelenlegi rendszeren. Jó ötletnek
tartja és támogatni fogja. A testület úgy döntött, hogy felmondja a jelenlegi céggel a
szerződést. A következő közbeszerzésen, amit kiírnak, ugyanez a kft. pályázhat, vagy
bármilyen törvény szerint kiszorulnak ebből? Ez lett volna a kérdése, a megjegyzése meg
annyi, hogy mindenki megkapta Horváth István képviselő társuk levelét, illetve látták
Polgármester úr reakcióját is. Jogosnak látja képviselő úrnak azt az észrevételét, hogy ez egy
nagyon régóta tudott, olyan helyzet volt, amiről biztosan tudták, hogy változtatni akarnak
rajta. Ő úgy fogalmazott, hogy 48 órán belül kellett rákészülni erre a dologra. Túl azon, hogy
nagyon sok rendkívüli ülést tartanak, most is csak azt tudja hangoztatni, mint a múltkor hogy,
próbáljanak már arra törekedni, hogy ne csak azok a képviselők tudjanak fejben, vagy
tapasztalatokkal rákészülni, akik a konkrét egyeztetéseken részt vesznek.
Mezey Attila alpolgármester: A kérdés a napirendhez tartozik, nem a napirend elfogadásához.
A napirendi pont elfogadásához kapcsolódó kérdésére pedig az a válasz, hogy azért szükséges
most dönteniük és nem várhatják meg a szeptemberi rendes testületi ülés időpontját, - ami
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egyébként munkaterv szerint ki van tűzve - mert három hónapos rendes felmondás van a
szerződésben és ennek a lehetőségével kívánnak élni, nem pedig a rendkívüli felmondással.
Ebből az okból kifolyólag szeretnék, ha nem 2016. január 1-je lenne a szerződésváltás
időszaka, amikor a szolgáltató váltás megtörténik, - mert az ellátásban fennakadásokat
okozhatna - hanem ez decemberben lezajlódhatna. A január 1-jei időpont pedig azért fontos,
mert a Mendei önkormányzatnak nincs már szolgáltatója, tehát őket is köti a szerződés. Nekik
fontos az, hogyha Gyömrőhöz csatlakoznak, akkor már január 1-jével szolgáltatóval kell
rendelkezniük. Nem húzhatják el a dolgot, tehát decemberben le kell bonyolítani. A három
hónapos felmondással - és nem az egyébként bíróság előtt is támadható rendkívüli
felmondással - szeretnének élni. Ez szerepel az előterjesztésben és a határozati javaslatban.
Emiatt szükséges ennyivel korábban megtenni a felmondást. Ehhez ennyi idő szükséges, tehát
a rendes ülést nem várhatják meg ebben a kérdésben. Ahogy képviselő úr is látta, elég hosszas
szakmai egyeztetések előzték meg azt, hogy a testület elé kerülhessen az előterjesztés. Másik
két településsel, polgármesteri szinten is többször egyeztettek, tehát nem ad hoc ez a dolog.
Kielégítő volt Ducsai Sándor képviselő úrnak a válasz?
Ducsai Sándor képviselő: Igen és a közbeszerzéssel kapcsolatban a napirend tárgyalásakor
várja a választ.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés az orvosi ügyeleti ellátási szerződés felmondásáról
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés az orvosi ügyeleti ellátási szerződés felmondásáról.
Mezey Attila alpolgármester: Az írásos előterjesztésében próbálta a kérdést árnyalni, és
elmondani az ezzel kapcsolatos indokokat. Valóban van egy lakossági igény arra
vonatkozóan, hogy történjen meg a váltás az orvosi ügyeleti szolgáltatás vonatkozásában.
Leginkább olyan problémák merültek fel lakossági oldalról, amelyet lakossági fórum
keretében is érzékeltek, - ezt decemberben és januárban folytattak le - hogy az ügyelet nem,
vagy nem szívesen megy ki minden esetben, ha hívják. Régebben is felmerült annak a
lehetősége, hogy Mendével közösen alakítsanak ki egy új ellátási területet, ami számukra
lakosságszám tekintetében az ideálisnak mondható 25 000 főt közelítené meg. Eddig őket
kötötte egy közbeszerzési szerződés, amelyből nem tudtak kihátrálni, mivel nem építették
bele azt a rendes felmondási lehetőséget, amelyet Gyömrő. Mende viszont nagyon üdvözli
azt, hogy városukhoz tartozhat, mert közelebb vannak, mint Sülysáp és itt van patikai ügyelet.
Állítólag borzasztó állapotban van a sülysápi ügyelet épülete, a dolgozók, illetve az
önkormányzat szerint is. Gyömrőn viszont kifogástalan és a közlekedés is jobb, hamarabb
átérnek ide. Továbbá, ha felír az orvos a lakosoknak egy gyógyszert, akkor nem kell emiatt
külön átutazni Gyömrőre, mert már eleve itt vannak. Szeretnék, ha javulna a szolgáltatás
színvonala, a rendes felmondással pedig azért kívánnak élni, mert ebben az esetben a
szolgáltató, - mivel indoklást nem igényel – nem kifogásolhatja meg, hogy kellően alapos-e
az önkormányzat felmondása, hanem úgy döntenek, hogy minden indok nélkül most
felmondják. Ebben az esetben a szolgáltatói szerződés feléjük megszűnik. Elsősorban nem a
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problémákat és gondokat hangsúlyozná, hiszen az elején a szolgáltatás ezzel a céggel is jól
működött. Utána alábbhagyott a színvonal, a lelkesedés, vagy a lendület, ezt érzékelhették az
elmúlt időszakban. Próbáltak közösen lépni a szolgáltatóval annak érdekében, hogy ez jobb
legyen. Ők is továbbképzésre küldték a dolgozóikat. Próbáltak abba az irányba lépni, hogy
javuljon a szolgáltatás, de nem teljesen sikerült. Ezért úgy gondolják, hogy egy új
szolgáltatási területtel és egy új szolgáltató belépésével lehetőség nyílik arra, hogy
megreformálják és jelentős mértékben javítsák az ellátást. Legnagyobb előnye pedig az, hogy
visszakerül Gyömrőre a központ. Tehát amikor Maglódon az új ellátási rendszert
kialakították, akkor igazából nem hagytak döntési lehetőséget ebben a kérdésben, hiszen az új
szolgáltató ragaszkodott ahhoz, hogy Maglódon legyen az ellátási központ. Ők ennek annyira
nem örültek, hiszen Gyömrő majd kétszer akkora település, mint Maglód, de csak így lehetett
akkor a három települést egy rendszerbe bevonni. Gyömrőnek anyagilag óriási terhet jelentett
az, hogy szinte egymagába vigye az orvosi ügyeleti feladatokat, tehát fontos volt, hogy
csatlakozzanak valahova. Azt tudni kell, hogy 25 000 fő alatti orvosi ügyeletműködtetés ma
Magyarországon szinte fenntarthatatlan egy önkormányzat számára, akkora anyagi terhet
jelent. Akkor, ha létre tudnak hozni több település társulásával egy új szolgáltatási területet,
ebben az esetben 25 000 főt érdemes megcélozni. Ebből lehet már az állami támogatású
finanszírozások igénybe vételével egy olyan elfogadható kiadási szintre hozni az ügyelettel
kapcsolatos anyagi terheket, amit még egy mai magyar önkormányzat el tud viselni. Az előtte
lévő rendszerből anyagi terhek miatt mindenféleképpen ki kellett lépni. Úgy gondolja, hogy
ez a kényszerpálya ezzel a döntésükkel relatíve megszűnik. Visszahozzák a központot ide
Gyömrőre és egy kedvezőbb ellátási és szakmai rendszert alakíthatnak ki. Most csak a
felmondásról döntenek. Tehát Horváth István levelében véleménye szerint hangulatkeltési
céllal és teljesen tévesen jelzi azt, hogy mindenféle szakmai indok és szakmai tárgyalások és
konzultáció nélkül döntenek. Ennek nem is most van itt az ideje, hiszen most még csak egy
felmondásról döntenek, az három hónap múlva fog hatályba lépni. Ha ő a későbbiekben
konzultálni akar az új rendszerről, annak továbbra is itt van a lehetősége. Ezen az ülésen a
lehetőségét kell megteremteni annak, hogy egyáltalán az új koncepcióról dönthessenek majd
három hónap múlva. Ducsai Sándor képviselő úr kérdésére válaszolva a közbeszerzési eljárást
a közbeszerzési szabályzatuknak megfelelően a közbeszerzési bírálóbizottság folytatja le és a
bizottság fog dönteni arról, hogy mely cégek részére küldi ki az ide vonatkozó ajánlati
felhívást. A bizottság döntésén fog múlni, hogy a mostani szolgáltató meghívásra kerül-e?
Amennyiben nem kerül meghívásra, abban az esetben nem adhat be pályázatot és nem
pályázhat. A megküldött dokumentációkat azok a szolgáltatók nyújthatják be ajánlattétellel,
amelyek meg lettek hívva. Az értékhatár miatt ez egy meghívásos eljárás, nem szükséges nyílt
közbeszerzési eljárást tartani, tehát hivatalosan ezt tudja válaszolni a feltett kérdésre.
Ducsai Sándor képviselő: Köszöni szépen.
Mezey Attila alpolgármester: Megkérdezi Ducsai Sándor képviselő urat, hogy elfogadja-e a
választ?
Ducsai Sándor képviselő: Igen, elfogadja.
Sas Zoltán képviselő: Azt gondolja, hogy amikor a döntést meghozták, hogy átkerül az
ügyeleti központ Maglódra, akkor valamilyen szinten, kényszerpályán mozogtak. Azt is
látniuk kell, hogy az ügyeleti rendszer azóta hol jobban, hol rosszabbul üzemelt. Nem
szeretné ezt különösebben jellemezni, de ezt mindannyian tudják. Azt is tényszerűen
kijelenthetik, hogy Gyömrőn széleskörű társadalmi igény mutatkozik arra vonatkozóan, hogy
az ügyeleti központ Gyömrőn legyen. Szerinte erről különösebb társadalmi vitát nem kell
lefolytatni, ezt mindannyian tudják. Rengeteg megkeresés érkezett. Az egészségügyi
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kerekasztal egyeztetésen is egy nagyon komoly igény merült fel. Ha Mende csatlakozásával
lehetőség van arra, hogy 2016. január 1-jével felszabadul a szolgáltatóval a kötelezettségük és
egy ilyen ügyeleti rendszert ki lehet alakítani Gyömrő központtal, akkor igenis soron kívül,
gyors döntést kell ebben a kérdésben hozni, hogy lehetőség legyen arra, hogy ezt meg tudják
teremteni és ki tudják elégíteni azt a lakossági igényt, hogy Gyömrőn legyen a központ. És ha
három hónapos felmondási idő van, akkor bizony most kell róla dönteni. Ő maga is
meglepődött, amikor a meghívót megkapta, hogy nem szeptemberben fognak erről tárgyalni,
de alpolgármester úr által elmondott indokok miatt ez teljesen érthető, hogy az év végi
ünnepeket megelőzően már egy új és üzemképes rendszerrel üzemeljenek. Még nem
tudhatják, hogy ki lesz az a szolgáltató, aki ezt a feladatot el fogja látni, ezért ezt pályáztatni
kell. Mindenképpen elfogadhatónak és támogathatónak tartja azt, hogy az év végi
eseményekre már az új rendszer üzemeljen, ezért a maga részéről ezt is támogatható iránynak
tartja.
Székely Attila képviselő: Maximálisan csatlakozik Sas Zoltán képviselő társa által
elmondottakhoz. Gyömrőn laknak és itt képviselők, Gyömrőért dolgoznak. Számára nagyon
furcsa volt, hogy egy gyömrői lakos, aki maga is képviselő, ilyen dologgal lépett fel. Köszöni
szépen, maga részéről teljesen egyetért azzal, hogy az ügyeleti központ visszakerül a városba.
Mezey Attila alpolgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Resue-Med Kft-vel 2013. május 3-án – Központi háziorvosi ügyeleti
szolgálat megszervezése és működtetése tárgyában - kötött vállalkozási szerződést
a szerződés IV. 2. pontjában biztosított lehetőségével élve, rendes felmondással
három hónapos határidővel felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
megtételére, a szükséges döntések meghozatalára és az elszámolás lefolytatására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
131/2015. (VIII. 07.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Resue-Med Kft-vel 2013. május 3-án – Központi háziorvosi ügyeleti
szolgálat megszervezése és működtetése tárgyában - kötött vállalkozási szerződést
a szerződés IV. 2. pontjában biztosított lehetőségével élve, rendes felmondással
három hónapos határidővel felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
megtételére, a szükséges döntések meghozatalára és az elszámolás lefolytatására.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Mezey Attila alpolgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Erről a kérdésről név szerint
kell szavazniuk, hiszen a közbeszerzési eljárás kiírásáról döntenek. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat
megszervezésére és működtetésére közbeszerzési eljárást ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő.
Név szerinti szavazás:
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen
igen

132/2015. (VIII.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat
megszervezésére és működtetésére közbeszerzési eljárást ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Mezey Attila alpolgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az
ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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