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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011.
november 04-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna, Kulin Béla
képviselők
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1300-kor
megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontot.
1./ Dr. Madai Gyula Nyírlugosi Rendőrőrs parancsnok kinevezésének
támogatása

1./ Napirend: Dr. Madai Gyula Nyírlugosi Rendőrőrs parancsnok kinevezésének
támogatása
Görög László polgármester: Dr. Kánya Zoltán Kapitány Úr kért meg minket
arra, hogy minden Önkormányzat nyilatkozzon, hogy támogatja e Dr. Madai
Gyulát az őrsparancsnoki posztra. Én kérem a Képviselő- testületet, hogy
támogassa az Ő kinevezését.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
69/2011.(XI.04.) h a t á r o z a t a
Dr. Madai Gyula Nyírlugos Rendőrőrs őrsparancsnoki
beosztás betöltésével kapcsolatban
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A Képviselő- testület
Dr. Madai Gyula r. alezredes nyírlugosi Rendőrőrs
őrsparancsnoki kinevezését támogatja.
az eddigi őrsparancsnoki munkáját is figyelembe véve
alkalmasnak találja a tisztség betöltésére.
Dr. Lakatos Péter jegyző szeretné tájékoztatni a Képviselő- testületet a balkányi
ügyeleti ellátással kapcsolatban.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A mai nap voltam Balkányban az orvosi ügyelettel
kapcsolatban egy megbeszélésen, amely 11 órakor kezdődött, s még fél egykor
is tartott, amikor eljöttem. Az ülést Pálosi László Polgármester Úr nyitotta meg.
Részt vett rajta Magyar Veronika megyei tiszti főorvos, illetve hozott magával
egy jogász hölgyet is. Beszélt még Dr. Mátrai Zsolt is az ügyeletnek a vezetője
is. Magyar Veronika elmondta, tudja, hogy vannak elszámolási problémák, de
mindenféleképpen a megegyezésre kell törekedni az Önkormányzatoknak, és
nem a megállapodás felbontására. Bököny és Geszteréd továbbra is jelezte, hogy
ki szeretne válni a társulásból. Erre Tiszti főorvos Asszony azt válaszolta, hogy
nincs hová kiválni, mert nincs még egy társulás, amihez csatlakozni lehetne,
illetve, ha kiválnak, akkor ellehetetlenítődik az ügyelet működése. Az a
véleménye, hogy a most életben lévő megállapodást évente felül kellett volna
vizsgálni, mert ez már idejét múlt. Illetve ha Bököny és Geszteréd kiválik, akkor
a bennmaradó orvosok számára elláthatatlanná válik a feladat. Főorvos Asszony
szerint több lehetőség is van. Az egyik az, hogy a mostani megállapodást felül
kell vizsgálni, a másik az, hogy marad minden ugyan így, csak más
Önkormányzat a gesztor. Az is egy lehetőség, kiadni vállalkozásba, s úgy
üzemeltetni az ügyeleti ellátást. Azt is mondta, hogy lehetne optimalizálni a
költségeket. Meg kellene kérdezni azokat az ügyeleteket, amelyek vállalkozásba
működnek, hogy milyen feltételekkel, kiadásokkal működnek. Dr. Mátrai Zsolt
az ügyelet vezetője nyilatkozott, hogy jelenleg az ügyelet OEP finanszírozása
2700 Ft/fő. Feltette a Tiszti főorvos Asszonynak a kérdést, hogy ebből hogyan
lehet kijönni, aki azt válaszolta, hogy sehogy, ezt az Önkormányzatoknak
pótolnia kell. Új tervet készítettek, amely szerint 1 fő sofőrt elbocsátanak, a
másik kettőnek pedig vállalkozásba adnák ki a gépjárművek vezetését, ezzel
jelentős megtakarítást lehetne alkalmazni. 1 fő, aki az ügyelettel kapcsolatban a
takarítási feladatokat látja el, a tervek szerint csak 4 órában fogják a jövőben
alkalmazni. Elmondta még azt is, hogy havi 115 e Ft-ot kell gyógyszerre költeni
az ügyeletnek. Doktor Úr szerint főleg a bérköltségben lehetne megtakarítást
elérni. Jelenleg 2700 Ft-os óradíjat kapnak az orvosok, ezt le kívánják
csökkenteni 2000 Ft-ra. A hétvégi ügyeleti díjat is csökkentenék. Szó volt arról
is, hogy az önkormányzati hozzájárulások havonta mennyi lenne az új tervek
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szerint, valamint a statisztikát mondott a hívások számáról. Nyírmihálydiban
2007. évben 197 alkalommal hívták ki az ügyeletet, ehhez képest 2011. év 10
hónapjában 650 esetben hívták ki az ügyeletet, ráadásul itt a hívások 90%-a
indokolatlan volt. Elmondta Doktor Úr az összes beteg nagy részét
Nyírmihálydiban látják el, s valahogyan csökkenteni kellene az indokolatlan
hívásokat. Az új tervek alapján Nyírgelsének lakosságszám arányosan a
hozzájárulása havonta 28.700 Ft lenne. A Főorvos Asszony ezután kért szót, és
elmondta, hogy máshol úgy csinálják, hogy vannak fix költségek, amelyeket
létszámarányosan osztják el az Önkormányzatok között. Másik részről viszont
figyelembe veszik, melyik község milyen gyakran veszi igénybe az ügyeleti
ellátást, s a további költségeket ennek arányában osztják szét. Felhívta arra is a
figyelmet, hogy az Önkormányzatoknak a felelőssége felhívni, tájékoztatni a
Lakosságot, hogy rendelési időben keressék fel a háziorvost, s az ügyeletet csak
sürgős esetben hívják ki. Az indokolatlan hívásokat valahogyan a lakosokra rá
kellene terhelni, mert állandóan rendelésnek használják az ügyeletet.
Nyírmihálydiba 20.000 km-t ment az autó 2011-ben. A szakolyi Polgármester
Asszony is szót kért, s elmondta, hogy elismeri Szakoly tartozik a legtöbbel az
ügyeleti díj tekintetében. Ennek két oka van, az egyik az, hogy ők már egy éve
tárgyalásokat kértek Balkánnyal a hozzájárulás csökkentéséről, de azóta sem
történt semmi, s ilyen hozzáállással, amit Balkány tanúsít nem lehet
megállapodást kötni, ezért a szakolyi Képviselő- testület felfüggesztette a
hozzájárulás megfizetését. Említette Polgármester Asszony, hogy a nyírbátori
ügyeletben 300Ft/fő/év a hozzájárulás mértéke. Szerinte nem az orvosok
ügyeleti díjához kellene hozzányúlni, mert az már évek óta nem volt emelve.
Most is felvetette, hogy a sofőröket miért közalkalmazottként kell alkalmazni,
szerinte lehetne erre támogatott létszámot is alkalmazni. Leszögezte, hogy a
társulást ők is szeretnék fenntartani, de a hozzájárulás csökkentésével.
Nyírmihálydi polgármestere ezután felszólat, s elmondta, hogy már a mostani
állapotra kell megoldást találni. Ő megvédte a háziorvosát, s azt mondta, hogy
naponta 100-110 betege van, szerinte az ügyeleti ellátást mindenféleképpen fent
kell tartani, s ő hajlandó fizetni az eddigi összeget is. Ezután a Tiszti főorvos
Asszony szólalt fel, s a szakolyi Polgármester Asszony szavaira reagálva azt
mondta el, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy Szakoly nem fizet.
Nyírmihálydiban pedig fel kell világosítani a lakosokat, hogy az ügyeletet ne
rendelésnek használják. A szakolyi Polgármester Asszony erre úgy reagálva azt
válaszolta, hogy a másik lehetséges út az Ügyészséghez vagy az Állami
Számvevőszékhez fordul az ügyelet működtetésével kapcsolatban. Szerinte így
rosszul járnának a települések és főleg Balkány is, mert évek óta nem volt olyan
költségvetése az ügyeletnek, amit a 6 Önkormányzat elfogadott volna. Évek óta
nem volt beszámoló az ügyelet működtetésével kapcsolatban. Főorvos Asszony
mondta, hogy Bököny meg Geszteréd talán abban gondolkodnak, hogy
rezidensekkel megoldani az ügyeletet, de Ő meg azt mondta, hogy egyszerűen
nincsenek rezidensek sem. Pálosi Polgármester Úr hozzászólásában elmondta,
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hogy Balkány nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy közhasznúak hajtsák az
autót, mert hamarosan tönkre tennék, hanem adják ki vállalkozásba ezeknek a
sofőröknek. A bökönyi Alpolgármester Úr felvetette, hogy mi van a balkányi
készenléttel. A jogszabály azt mondja, hogy a háziorvosoknak 4 órát kell
rendelniük minden nap, s a másik 4 órát készenlétben kell lenniük, hogy
elérhetőek legyenek, ezt minden háziorvosnak a saját rendelőjében kell, hogy
eltöltse. Ennek ellenére Balkányban a háziorvosok ezt a készenlétet is az ügyelet
helyiségében végzik, ezzel plusz költségek merülnek fel. Leszögezte azt is, hogy
Bököny és Geszteréd csak bejelentették kiválási szándékukat, de még nem
váltak ki a társulásból. Erre megkérdezték a balkányi Polgármester Úrtól, hogy
Bökönynek van e még tartozása, amelyre az volt a válasz, hogy nincs.
Leszögezte Alpolgármester Úr, hogy Bököny és Geszteréd szeretne kiválni 3
orvossal 2 Önkormányzat szóban már megállapodtak, ha ez jogilag lehetséges,
akkor mindenféleképpen szeretnének kiválni. Amennyiben ez nem lehetséges,
akkor maradnak a társulásban. Pálosi Polgármester Úr feltette a kérdést, hogy
ezt a hozzájárulást a 28.700 Ft-ot Nyírgelse el tudja e fogadni én erre nem
mondhattam se igent, se nemet, azt mondtam, hogy ezt tolmácsolom a
Képviselő- testületnek. Írásos anyagot még nem kaptunk ezekről a számokról,
hogyan jön ki ez a 28.700 Ft, csak ezt így Dr. Mátrai Zsolt szóban elmondta.
Nyisztor Ferenc nyírmihálydi polgármestere kérte, hogy tolmácsolja a
Képviselő- testületnek, az önkormányzati törvény változásai miatt, legújabb
hírek szerint 2000 főnél húzzák meg a határt, körjegyzőségeket kellesz
létrehozni. Kérte, hogy a Képviselő- testület gondolkozzon el azon is, hogy
Nyírmihálydival közösen hozza létre a körjegyzőséget.
Arról is szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet, hogy a tegnapi nap
folyamán a Polgármesteri Hivatalba a Kórodi hadnagy úr bejött, s a Bizottság
nyilvántartó füzetét kérte lefénymásolni, mert neki kell az eljáráshoz.
Természetesen kérésének eleget tettünk, lefénymásoltuk neki a füzetet.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az ügyelettel kapcsolatban nem
lett nekik megemlítve, hogy mi is ki akarunk válni?
Pócsi Józsefné képviselő: Nem értem hogyan jött ki ez a 28.700 Ft.
Görög László polgármester: A szakolyi orvosok rájöttek néhány dologra, amin
változtatni lehetne, s kalkuláltak, s kijött ez a 28.700 Ft. Megkérdezték a
múltkori egyeztetéskor, hogy Nyírgelse tényleg ki akar e válni, mire én azt
mondtam, nem, de támogatjuk Szakoly javaslatát a díjcsökkentéseket illetően.
Azért érdeklődtem más lehetőségekről is, mert az is elhangzott, hogy a balkányi
ügyeleti rendszer december 31-vel megszűnik, s a falu nem maradhat ellátás
nélkül. Szakoly és Balkány egymásnak ugrott, s mi pedig azt néztük, hogy mi
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fog ebből kisülni. Én egyáltalán nem akarom azt, hogy kilépjünk a társulásból,
vagy megszűnjön.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
1400-kor bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdonla
jegyzőkönyv hitelesítő

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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