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JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 13. napján megtartott rendkívüli ülésén
Napirend:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester
2. Demjén önálló háziorvosi szolgálatának alakításáról
előadó: Kiss Sándor címzetes fójegyző
3. Egyéb ügyek, indítványok
Határozat száma

Határozat tárgya

20/2017. (111.13.)

Az egészségügyi alapellátásról szóló döntés

21/201 7.(III. 13.)

A szlovákiai Deménd községgel a települések közötti
együttműködés megalapozására szándéknyilatkozat aláírásának
engedélyezése

A jegyzőkönyv 35-től 40-ig számozott oldalt tart&maz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 13-án a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
I.

Napirend

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Fodor Géza yol~ármester
Köszöntöm a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítom, a testületi ülés
határozatképes. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a napokban voltunk az OEP-nél a
háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatban. Azt a javaslatot kapta Demjén, amit már mi
is megfogalmaztunk, hogy kedvezőbb lenne, ha leválna Kerecsendről. Minden nap rendelés
lenne, illetve az asszisztens napi 8 órában jelen lesz az orvosi rendelőben. Dr. Borbély
Gergely elvállalná Demjén önálló háziorvosi körzetét.
II.

Napirend

Demjén önálló háziorvosi szolgálatának alakításáról
Dr. Borbély Ger~ely
Már helyettesítettem a településen, ismerem a viszonyokat. Ha egy önálló körzet alakul, más
előírások vonatkoznak rá. Az orvos váll&kozóként megbízási díjért vagy szolgáltatóként
működteti a szolgálatot. Az OEP az Önkonnányzatot finanszírozza feladatellátás miatt. A
kártyaszám sok mindent befolyásol. 1500 az ideális kártyaszám. 600-700 fá esetén a
fmanszírozás csökken, emellett vannak fix díjak. Öt éve Nagyfligeden látom el ugyanezt a
feladatot, ahol egy jól működő rendelőt sikerült kialakítani. A demjéni rendelőt is a
nagyfügedihez hasonlóan feladat-ellátási szerződés keretében működtetném. Az asszisztenciát
is én biztosítanám.
Fodor Géza polgármester
Nem volt érezhető az átmenet Lukács doktor után, amikor Borbély doktor Úr helyettesített.
Demjénben a betegek meg voltak elégedve. Doktor Úr milyen havi összegért vállalnád a
feladatot Demjénben?
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Dr. Borbély Ger~ely
Kb. 600-800 ezer forintra gondoltam, de ez fligg a rendelő felszereltségétől is. 800-1000 ezer
Ft hozzájárulásból mindent tudnék biztosítani, ami a működéshez szükséges. Nagyfligeden
jelenleg 1 500 000 Ft a havi hozzájárulás mértéke.
Berecz Lászlóné képviselő
Az OEP eszközbeszerzésre nem ad támogatást?
Dr. Borbély GerEely:
Nem, csak a kártyaszám után ad kiegészítő támogatást.
Fodor Géza pol~ármester
Jelenleg 594 000 forint támogatást kapnánk az OEP-től, kártyaszámtól Riggetlenül. Ez egy
idő után majd emelkedni fog a kártyák után kapott finanszírozás miatt.
Kiss Sándor cimzetes fóje~yző
Jelenleg a Kerecsend Demjén háziorvosi körzet alulfinanszírozott. Éves szinten mintegy
20 000 000 Ft a támogatás, a kiadásunk 23 500 000 Ft. Asszisztensünk csak egy van a két
településre.
-

Fodor Géza polEármester
A finanszírozás a jelenlegi helyzetben egy év után csökkeni~i fog.
Dr. Borbély Ger~ely
Az önkormányzatok sokszor ezzel a helyzettel nem tudnak megbirkózni. Nincs orvos és az
OEP még büntet is.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Szeretném megkérdezni, hogy az 1 000 000 Ft havi költség a rezsiköltségeken és takarítási
dijon kívül mindent fedezne?
Dr. Borbély Ger~ely
Igen, az asszisztens bérét is beleértve.
Nádasdi János alpolgármester
Szeretném megkérdezni, milyen berendezéseket kell vásárolni a rendelőbe?
Dr. Borbély GerEely
Van, amit az önkormányzatnak kell megvásárolnia, van, amit nekem, mint szolgáltatónak.
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Szlávik Flórián képviselő
Amit Lukács doktortól megvásároltunk, az használhatatlan?
Dr. Borbély Ger~ely
Az EKG leselejtezésre került. Háziorvosi szolgáltatást működtetni jelenleg Magyarországon
nem nyereséges.
Kiss Sándor címzetes töjegyző
Ha akkor ezeket az eszközöket nem vásárolja meg Lukács doktortól az Önkormányzat,
jelenleg sem lehetne semmilyen körzet Demjénben.
Dr. Borbély Ger~ely
Az eszközök megvásárlása, amelyek szükségesek a demjéni rendelőbe 1 500 000 Ft egyszeri
kiadást jelentene. Egy önálló körzetnek megvannak az előnyei. A jövő szempontjából
mindenképpenjó a falunak, mivel egy fejlődő településről van szó.
Berecz Lászlóné kénviselő
A különválás folyamata mennyi ideig tart?
Kiss Sándor címzetes Fő jegyző
Kb. 3-4 hét. Március 3 l-éig van szerződésünk Dr. Ribánszki Rita doktomővel.
Dr. Borbély Ger~ely
Adott hónap 10. napjáig meg kell lennie mindennek, mivel arra a hónapra nem ad az OEP
fInanszírozást.
Kiss Sándor címzetes Fóje~yző
Doktor Úr ajánlatát figyelembe véve kb. 3 300 000 Ft-ot saját forrásból kellene 2017-ben
Demjénnek finanszíroznia, kártyák nélkül.
Dr. Borbély Ger~ely
200-800 Ft a kártyákra adott támogatás. A rendelési időt is megterveztem, hétFőn 15.00-18.00
között, kedden 10.00-12.00 között, szerda még kérdéses, csütörtökön 10.00-12.00 között,
pénteken 14.00-16.00 között lennének a rendelések. A helyettesítést is megoldom.
Fodor Géza IjolEármester
Köszönjük a doktor úrnak, hogy eljött és tájékoztatott minket.
Dr. Borbély Gergely elhagyja a képviselő-testületi ülést.
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Fodor Géza pol~árrnester
Javaslom, szavazzuk meg az elhangzottak alapján Demjén önálló háziorvosi körzetének
megalakítását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2017.(III.13.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a háziorvosi tevékenység
vállalkozási formában történő ellátására 2012. december
14-én kötött háromoldalú feladat ellátási szerződést
felmondja, az egészségügyi alapellátásról, mint
önkormányzati alapfeladatról önállóan gondoskodik, és
2017. június 1-jétől Dr. Borbély Gergő háziorvossal köt
feladat-ellátási szerződést a demjéni háziorvosi szolgálat
működtetésére.
A Képviselő-testület a feladat ellátási szerződésben a
háziorvosi ellátásáért 1 000 000 Ft/hó vállalkozói díjat
állapít meg dr. Borbély Gergő számára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
működési engedélyhez szükséges iratokat az OEP felé
benyújtsa és Dr. Borbély Gergővel a feladat-ellátási
szerződést aláírja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
III.

Napirend
Testvértelepülés pályázat benyújtása

Kiss Sándor címzetes főjegyző
Mindenki számára közismert, hogy Demjén a szlovákiai Deménddel testvér-települési
kapcsolatot kíván kiépíteni. Demjén pályázatot kíván benyújtani a kapcsolat kialakításának
pénzügyi támogatására, melyhez kérem a képviselő-testület támogatását.
Fodor Géza pol2ármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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21/2017.(III.13.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Úgy döntött, hogy kezdeményezi és támogatja a
szlovákiai Deménd községgel a települések közötti
együttműködés
megalapozására
szándéknyilatkozat
aláírását.
A képviselő-testület felhatalmazza Fodor Géza
polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és a
testvér-települési
együttműködési
megállapodás
kereteinek kidolgozására, oktatási, kulturális, sport
valamint idegenforgalmi területen.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polEármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati
ülésen, és az ülést bezárja.

Fodor Géza
polgármester

iss Sán or
címzetes főjegyző

