
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Gánt Község Önkormányzati Képviselő-testületének és Csákvár Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 19-én 18,00 órakor megtartott 
együttes nyílt üléséről. 
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- Fehér Imre    képviselő 
- Jankyné Kővári Csilla   képviselő 
- Setét Vilmos    képviselő 
- Dr. Szeredi Péter   képviselő 
szavazati joggal meghívottak. 
- Dosztály Csaba    jegyző 

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
- Tóth Jánosné    címzetes főjegyző 

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
 jegyzője 

- Dr. Almási Ferenc   Székesfehérvár járási tiszti főorvos 
- Szakácsné Kerbel Tímea  Székesfehérvár Járási Népegészségügyi 

Intézet egészségügyi igazgatási ügyintéző 
- Dr. Varga Erika    Mór járási tiszti főorvos 
- Dr. Zsigmond László   háziorvos 
- Dr. Fillér László    Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 

önkormányzati és társulási irodavezető 
- Csizmazia Károly   Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 

gazdálkodási előadó 
- Antal Andrea    Zámolyi  Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselője 
- Rituper Józsefné   jegyzőkönyvvezető 

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselője 

tanácskozási joggal meghívottak. 
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- Csuta Zsolt    csákvári lakos 
- Csutáné dr. Hámori Anikó  csákvári lakos 
 
Távol: 
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből: 
- Brandl Zsolt    képviselő 

 
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéből: 
- Bokodi Szabolcs   képviselő 
- Csillag Tibor    képviselő 
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, Csákvár Város polgármesterét és a 
képviselő-testület tagjait, Csákvár Város Címzetes Főjegyző Asszonyát, a Zámolyi 
Közös Önkormányzati Hivataltól Jegyző Urat. 
Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelent dr. Almási Ferenc székesfehérvári 
járási tiszti főorvost és dr. Varga Erika móri járási tiszti főorvost. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fős képviselő-testület 3 fős  
létszámmal jelen van. 
 
Jegyzőkönyv vezetőjének Rituper Józsefnét, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőjét javasolja.  
 
A meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását javasolja az alábbiak 
szerint: 
 
1. Háziorvosi praxisok egyesítése. 

Előterjesztő: Gánt község polgármestere 
 
2. Egyebek. 
 
Kéri a gánti képviselő-testület szavazását a napirendi pontokra és a 
jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadásáról. 
 
A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2014. (V.19.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető személyéről és a tervezett 
napirendi pontokról 

 
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető 
személyére és a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, Gánt község polgármesterét, a gánti 
képviselő-testületet, Címzetes Főjegyző Asszonyt és Jegyző Urat. Köszönti dr. Almási 
Ferenc és dr. Varga Erika járási tiszti főorvosokat. 
 
A napirendi pontok megtárgyalását a kiküldött meghívó szerint javasolja. 
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Dornyiné Eigner Ágnes és dr. Szeredi Péter 
képviselőket. 
A jegyzőkönyv vezetésére Rituper Józsefnét, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőjét javasolja. 
 
Kéri a képviselő-testület szavazását a napirendi pontok, a jegyzőkönyv hitelesítők és a 
jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról. 
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A csákvári képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2014. (V.19.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítők, a jegyzőkönyvvezető személyéről 
és a tervezett napirendi pontokról 

 
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítők, a jegyzőkönyvvezető személyére és a tervezett napirendi pontokra 
tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Háziorvosi praxisok egyesítése: 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  
Dr. Zsigmond László háziorvos kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a gánti és 
a csákvári 3. számú praxist (melyet megvásárolt dr. Wiesler Ferenc háziorvostól) egy 
körzetté szeretné egyesíteni.  
Ezzel kapcsolatban megkereste dr. Almási Ferenc járási tiszti főorvost, hogy 
tájékoztassa a testületeket a teendőkről, hogy tisztán lássanak a kérdésben.  
Négy olyan fő szempontot állított fel, amelynek megtartásából nem enged: az orvosi 
rendelő, az általános iskola, az óvoda és a templom.  
Most veszélyben érzi Gánt háziorvosi ellátását. 
Tudomása szerint úgy lehet a kettő praxist egyesíteni, hogy a már létező praxist fel kell 
mondani (olyan, mintha eladásra kínálná). Ezután 6 hónap áll rendelkezésre arra, 
hogy a kettő praxist egyesítsék. Véleménye szerint erre a 6 hónap elegendő, sőt 
rövidebb idő alatt is meg lehet oldani.  
A körzetegyesítéseknél Gánt szeretné a gesztor szerepét betölteni. Orvoshiány van, 
egy ilyen kis faluba, mint Gánt, nem fognak százával jelentkezni az orvosok. 
Felhívták az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, ahol azt mondták, hogy dr. 
Zsigmond László háziorvos felé jelezték, hogy gond lesz a finanszírozással. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Nem ismeri teljes mértékben a finanszírozás ügymenetét, de a 6 hónap elég kell hogy 
legyen a praxisegyesítésre. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: 
Dr. Zsigmond László háziorvos megerősítette azon szándékát, hogy Gánton marad, 
folytatja rendelését. 
A lényeg, hogy a rendelési időben legyen orvos, ne csorbuljon a lakosság ellátása. 
Gördülékenyen kell megoldani. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
Dr. Hanti Pétertől kért szakvéleményt az egészségügyi finanszírozási oldal 
vizsgálatára.  
A háziorvos felmondása a gánti önkormányzattal csak közös megegyezéssel 
lehetséges.  
Gántot ez alatt az időszak alatt helyettesítéssel látná el addig, míg meg nem történik a 
praxisegyesítés. Főállásban Csákváron tevékenykedik, míg Gánton helyettesítene. 
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Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Csákvár 3. körzetének orvosi ellátására a működési engedély kiadásra került, míg a 
praxis engedély Dr. Zsigmond László nevére lett kiállítva. A praxisjog jogosultjának a 
helyettesítéséről is gondoskodnia kell. Ez a mostani helyzetről szól. 
 
Zsigmond doktornak van egy praxisengedélye a csákvári 3-as körzetre. Úgy kaphatta 
meg a praxisjogot a móri járási tiszti főorvostól, hogy igazolta a székesfehérvári járási 
tiszti főorvos felé, hogy az eredeti körzetére helyettesítő személyt szerez. A 
helyettesítés elvben megvan. Tehát kettő praxisjoga van: az „új” körzetre teljes joggal, 
a gántira helyettesítéssel.  
 
A két önkormányzat szeretné a két praxist egyesíteni (pontosabban az ÁNTSZ fogja 
egyesíteni), amely után egy új körzet fog létrejönni, a gesztor pedig Gánt lesz.  
Ahhoz, hogy egy új körzet létrejöjjön, az önkormányzatok állapítják meg az új körzetek 
határait. Dönteni kell, hogy a két körzetet egyesíteni kívánják. Képviselő-testületi 
határozat szükséges, melyben annak is szerepelni kell, hogy a körzet központja Gánt 
lesz és vélhetően a csákvári önkormányzat meg fogja bízni a gánti önkormányzatot, 
hogy a működéshez szükséges minden dokumentumot készítsen el és írjanak alá. 
 
Mészáros Tamás Csákvár város alpolgármestere: A két önkormányzat szándéka 
nem vitatható, egyértelmű. Csákvár dönt a tekintetben, hogy a meglévő három praxist 
szeretné felnőtt praxissá alakítani, illetve szeretne egy negyediket, amely a 
gyermekeket fogja ellátni. 
 
Működik-e, hogy Zsigmond doktornak van Csákváron egy vásárolt praxisa és van 
Gánton is egy praxisa? Dönthet-e az önkormányzat, hogy helyettesként működjön 
akár egy csákvári felnőtt és Gánton egy vegyes praxisban, Csákváron saját jogon, 
Gánton pedig helyettesítéssel látná el a feladatát. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Ha Zsigmond doktornak van egy gánti vegyes körzete és egy csákvári felnőtt, akkor az 
egyesítés után az vegyes körzet lesz. A praxistörvény szerint az orvost nem érheti kár, 
ha a körzethatárok módosulnak. Az orvost hátrány nem érheti, még úgy sem, hogy a 
körzet degresszió alatt van.  
 
Mészáros Tamás Csákvár város alpolgármestere: Ha egyesítve van a két körzet, 
akkor lesz egy vegyes praxis és egy gyermek praxis. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Nem, egyesítés után egy praxis lesz. A csákvári körzetben elvben elfogadhatja a 
gyermekkártyát is. Ha a finanszírozási oldaláról nézzük, akkor ahol gyermekorvos látja 
el a feladatot, a gyermekkártyák a gyermekorvosnál vannak.  
 
Baross Botond gánti képviselő: A beteg dönthet úgy, hogy átmegy egy másik 
körzetbe, de az új, választott körzet nem kap finanszírozást a beteg után. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: El kell menni az OEP 
finanszírozási osztályvezetőjéhez és egyeztetni.  
Finanszírozási kérdésben nem tudnak és nem is akarnak tanácsot adni. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: A gánti képviselő-testület 
szeretné, ha egyesülne a két praxis, ezért is hívták meg a csákvári testületet. 
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Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A finanszírozó oldalról nehezen tudják értelmezni az átmeneti időszakot (két praxisa 
van egy orvosnak). Felvetették a tiszti főorvosi vonalon ezt a problémát és azt a 
választ kapták, hogy országos szinten a jogszabályok harmonizálva vannak.  
A gánti önkormányzatnak Zsigmond doktorral van egy ellátási szerződése. A 
szerződés felbontják, mintha el akarná adni a praxisát, de közben pedig egyesítés fog 
történni, s ezt a jog nem zárja ki. Ez idő alatt a finanszírozásnak meg kell lennie és 
ezen időszakban lehet egy orvosnak két praxisa.  
A régi praxisát – amit el kell adni – mindaddig úgy kell tekinteni, mintha el akarná adni, 
s ezért ott az ellátást helyettesítéssel kell megoldani. 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) kormányrendelet 
szerint az orvos napi munkaideje 8 óra: rendel, tanácsadása van és rendelkezésre áll. 
Ha az egyik körzetben ezt az időt kitölti, a másikban nem tud helytállni. 
A két körzetet egy körzetté kell tenni Gánt központtal. Ahhoz, hogy a két praxisból egy 
legyen, a működési engedélyt az ÁNTSZ-nek meg kell oldani. 
 
Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő:  
Van-e valami különös oka annak, hogy Gánton lenne a praxis központja és ezzel 
Csákváron egy körzet megszűnne („pro forma”)? 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Nem szűnik meg, még „pro forma” sem. Egyesítve lesz a két körzet és arról kell majd 
dönteni, hogy hol lesz a székhely. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  
Azért gondolták, hogy Gánton legyen a székhely, mert egyrészt ezt diktálja az 
ésszerűség finanszírozási oldalról, másrészt dr. Zsigmond László kezdetektől, már 
több mint húsz éve Gánt község háziorvosa, sőt az orvosi rendelő is az önkormányzat 
tulajdona. 
A gánti képviselő-testület is így szavazta meg, ennek tudatában döntöttek. 
 
Dosztály Csaba jegyző:  
Zsigmond doktor is ezt kérte. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere:  
A körzetegyesítéssel semmilyen előnyhöz nem jut egyik település sem. 
Arra lenne kíváncsi, hogyha heti 40 órában dolgozik főállásban Csákváron, de további 
20 órában kellene Gánton helyettesíteni, megoldható-e. Ugyanis a MEP szerint heti 60 
óra finanszírozható. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Ez nem egy körzet jelen pillanatban, hanem kettő. Egyikben van egy helyettesítő, a 
másikban pedig ellátó. A helyettesítést legalább fele olyan időben kell ellátni, mintha 
főállásban csinálná. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
A jelenlegi átmeneti időszak előtt Zsigmond doktor Gánton rendelt és Csákváron látott 
el plusz rendelési időt. Gánton is és a helyettesítő körzetben is ellátó volt.  
Ugyanezt a dolgot visszafelé is meg lehet tenni? Csákváron rendelne és Gánton látna 
el plusz rendelési időt. Gánton nem lenne kevesebb az ellátás. 
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Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Ha más döntés születik, mint amit eredetileg elhatároztak, Gánt rosszabbul fog járni. 
Ha egyesítik a csákvári 3. és a gánti körzetet, akkor Csákváron három, Gánton pedig 
egy körzet lesz. A gánti polgár egyenrangú lesz a csákvári 3-as körzetben élő 
polgárokkal. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
Ha nem egyesülne a két praxis, akkor a heti 40 óra helyett 60 óra lenne biztosítva az 
ellátásra. Rendelési idő szempontjából rendkívül fontos, hogy minél több legyen. Nem 
mindegy, hogy heti 20 óra jut a két településre összesen, vagy heti 30 óra, mint 
jelenleg! Csak ezt az egy aggályos pontot látja. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Nehéz megszólalni, de tudja, hogy a két önkormányzat régóta gondolkodik a 
megoldáson, de semmiképpen sem tesz jót egy ügy megoldásának, ha havonta, 
hetente, naponta új variációk kerülnek felszínre. Ha megállapodtak abban, hogy a két 
körzetet egyesítik, akkor úgy gondolja, hogy a kölcsönös érdekek alapján döntöttek és 
ez a megoldás lesz.  
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Azért került összehívásra a két 
testület, hogy a praxisegyesítéssel kapcsolatban a meghívottak elmondják, hogy mi 
ennek a menete, ügyrendje. A csákvári testület is döntött arról, hogy egyesítik a két 
praxist. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Akkor lesz igaz a praxisegyesítés szándéka, amennyiben mindkét testület ezt  
határozatban mondja ki. 
 
Azzal az információval rendelkeznek, hogy a gesztor a gánti önkormányzat lesz. Ha 
Gánt lesz ténylegesen, akkor a Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Intézethez 
kell bevinni a szükséges papírokat, dokumentációt, amiben annak is szerepelni kell, 
hogy Gántot bízzák meg a papírok és okmányok beszerzésével. 
Most arról kell határozni a testületeknek, hogy megbízzák Gántot a szükséges 
nyomtatványok beadásával. Amennyiben június 20-ig beadásra kerülnek, augusztusra 
látszik reálisnak, hogy lesz a egyesített körzetnek finanszírozása. 
Addig természetesen Zsigmond doktor dolgozik Csákváron a 3-as körzetben, illetve 
Gánton helyettesítéssel. Zsigmond doktornak nevesíteni is kell a helyettesítéssel 
megbízott kollégáját. 
 
Boros Norbert gánti képviselő:  
A két határozat megszületett, nem érti a csákvári Polgármester Asszony felvetését. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere:  
Egy orvos heti munkaideje egy praxisban heti 40 óra. Ha két települést lát el egy 
praxisban, akkor is. Ha heti 40 órában kell elosztani Zsigmond doktornak a csákvári és 
a gánti rendelési időt, kevésnek fog tűnni. Túllépheti-e a területi ellátási időre és 
rendelési időre biztosított 40 órát?  
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Abban az esetben, ha két körzetből egy lesz, van rá ellátási kötelezettség. A területi 
ellátási kötelezettség körzethatár közé van szorítva. Az orvos a körzetéből hozzá 
bejelentkező kártyáját nem utasíthatja el. 
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Boros Norbert gánti képviselő: 
Azért ült össze a két testület, hogy egy embercsoport érdekeit képviselje, figyelembe 
véve a lakosok ellátottságát. A gánti lakosok magas életkorúak, nekik biztosan kell 
orvos. Nem tartja jónak a helyettesítést. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A helyettesítés működhet, de nincs biztosítéka a kisebbik önkormányzatnak. Az 
orvosnak nem lesz a helyettesítéssel ellátási kötelezettsége. Ha csak helyettesítő, 
bármikor azt mondhatja, hogy elfáradt, nem tudja vállalni a gánti betegek ellátását. A 
továbbiakban nem lesz kötelezhető az ellátásra.  
 
Dosztály Csaba jegyző: 
Az alaphelyzet az, hogy van két önkormányzat, amelyeknek alapvető feladata az 
orvos biztosítása. 
Nyilván az önkormányzatok határozzák meg a körzethatárokat, de a háziorvosnak is 
beleszólása kell, hogy legyen, figyelembe kell venni elképzeléseit. 
Javasolja az érintett orvost, dr. Zsigmond Lászlót is megkérdezni. Az önkormányzatok 
dönthetnek így, vagy úgy, de végső soron az orvos dönt. 
Ha Zsigmond doktor azt szeretné, hogy praxisegyesítés legyen és Gánt ehhez 
hozzájárult, a csákvári képviselő-testület is elvi döntést hozott, ebből már lehet 
vélelmezni, hogy nincs akadály a praxisegyesítésnek.  
Arról is volt szó, hogy Gánton hogy lehetne ellátni a megnövekedett betegszámot. Az 
orvos véleménye szerint technikai fejlesztésekkel, programokkal meg tudja csinálni. 
Kéri a polgármestereket, hogy Zsigmond doktor is elmondhassa a véleményét.  
A gánti rendelő lenne a mentor rendelő és ha ezzel az orvos jobban jár, akkor miről 
beszél a két testület? Nehogy olyan döntést hozzanak a testületek, ami nem biztos, 
hogy mindkét település érdekeit szolgálja, de a háziorvos szempontjait is figyelembe 
kell venni. 
A határidők feszesek, és ha a két testület néhány hónapon belül egyesített praxist akar, 
akkor már a jövő héten el kell kezdeni intézni az ügyeket. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Tudatosítja mindenkiben: a körzetegyesítésről az önkormányzatok döntenek, a 
praxisjogról pedig az ÁNTSZ. 
 
Ha a két önkormányzat úgy dönt, hogy egyesíti a gánti és a csákvári 3-as körzetet, az 
egy körzet lesz. Ebben a körzetben egyforma ellátást kell, hogy kapjanak az emberek. 
Gondoskodni kell a körzetben élő betegek ellátásáról. 
Az orvosnak tudása, szakmai ismeretei alapján kell eldönteni, hogy mikor, melyik 
beteget látja. 
 
Dr. Zsigmond László háziorvos: 
A két körzetet november óta látja el, úgy gondolja, hogy sikerrel. A jövőben is ugyanígy 
akarja ellátni.  
Két praxis, két finanszírozás, két nővér, három rendelő, rezsiköltség, stb. kiadásokkal 
kell számolnia. A praxisegyesítés az ő találmánya volt, s anélkül indította el, hogy a 
végét látta volna. Egy erősebb praxis-finanszírozással számolhatott. 
Szó sincs arról, hogy Gántról elmenne.  
A zavart az okozza, hogyha egyesítésre kerül a két praxis, akkor veszteséges 
finanszírozásba fut bele. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Az OEP-et meg kell kérdezni a finanszírozásról. 
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Boros Norbert gánti képviselő: 
A körzetegyesítés még nem biztos? 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos. 
Két körzetként kell kezelni az ügyet. Zsigmond doktornak praxisengedélye és 
működési engedélye Csákváron lenne csak, Gánton nem lenne ellátási kötelezettsége. 
Az elvi lehetősége benne van, hogy Gántot nem akarja ellátni, mert nem tartozik az 
ellátási kötelezettségébe. 
A két ápolónő, három rendelő fenntartása nem biztos, hogy plusz költség lenne, az 
orvoson múlik, hogy milyen lesz. 
 
Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Szét kell szedni a történetet. Amit Katonáné dr. Venguszt Beatrix Polgármester 
Asszony elmondott, az optimális helyzetre vonatkozott és mindkét településnek jó lett 
volna a heti 60 órás ellátási kötelezettség. Az időbeli rendelésben meg lehetett volna 
egyezni, egyik település sem károsodott volna. Világossá vált, hogy ez az út 
járhatatlan.  
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Járható az út. Ha az eredeti felállás szerint történnek meg a dolgok, akkor a kettő 
körzetből egy lesz és mindkét településre ellátási kötelezettsége lesz a háziorvosnak. 
 
Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Ugyanannyi kártyája lesz, mint ahogy eredetileg tervezte és erre van 40 óra ellátási 
kötelezettség. 
 
Boros Norbert gánti képviselő: 
A gánti érdekek sérülhetnek. 
 
Mészáros Tamás Csákvár város alpolgármestere: 
Kettős feszültség van: a lakossági elvárásnak megfelelni, illetve szeretnék, hogy 
Zsigmond doktor stabilan lássa el Csákvárt. 
Két körzetet lát el, ezért össze kell vonni a kettőt. 
 
Lehetőség, hogy a harmadik oldalt (a finanszírozót) megkérdezni, hogy 6 hónapig, a 
helyettesítés időszakára és a tartós helyettesítésre mennyi finanszírozást kap. 
Meg kellene várni a finanszírozási számításokat, de ettől függetlenül mindkét testület 
döntése él. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A praxisjog személyhez kötött, az soha nem száll vissza az önkormányzatra. 
Személyhez kötött vagyoni értékű jog.  
 
Mészáros Tamás Csákvár város alpolgármestere: 
Az együttes testületi ülést nem érzi feleslegesnek, az itt jelenlévő szakemberektől 
korrekt tájékoztatást kaptak. Nem kell a döntést felfüggeszteni, amíg Zsigmond doktor 
kiszámoltatja a finanszírozási lehetőségeket. 
 
Fehér Imre csákvári képviselő: 
Lehet, hogy a háziorvos úgy is elvállalja, hogy egy ideig alulfinanszírozott lesz a 
körzet. 
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Dr. Zsigmond László háziorvos: 
A kisebb finanszírozás az egyesítés után állhat fenn, de nem tartható fenn a két nővér 
és a három rendelő. Be kell invesztálni ahhoz, hogy a nővérek akkor is tudjanak 
dolgozni, ha az orvos nincs ott. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: 
Az OEP úgy tájékoztatta, hogy a helyettesítés időszakában kevesebb a finanszírozás. 
Ha egyesül a két körzet, visszaáll a normál finanszírozás. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Nincs olyan állapot, hogy az orvos nem kap finanszírozást.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
A csákvári önkormányzat kapta meg a működési engedélyt. Most egy körzetre normál, 
egy körzetre helyettesítési finanszírozás van. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Az önkormányzat kapja, de az orvos látja el.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
A területi ellátási kötelezettsége alá eső részekről köteles elfogadni a kártyát. Érdeke-e 
a háziorvosnak, hogy Gántot ne lássa el, otthagyja?  Zsigmond doktornak is érdeke, 
hogy Gántot ellássa, bármelyik formában történjen is, hiszen finanszírozást kap utána. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Ezt az élet mondja meg. A beteget az védi, hogy az orvos ellátási területébe esik. 
Rendelet szabályozza az orvosválasztás rendjét. Az orvos akkor sem tagadhatja meg 
a beteg ellátását, ha feszültség van közöttük. Az orvos nem választhat beteget 
magának, neki kell ellátnia a területét. A területén lévő nem szenvedhet károsodást és 
állapotromlást sem. Ez a területi ellátási kötelezettség lényege. 
 
Mészáros Tamás Csákvár város alpolgármestere: 
Ügyrendi kérdést vetne fel: van-e értelme a további tanácskozásnak? 
 
Baross Botond gánti képviselő: 
Van két ellátási körzet. Kockázata van annak, hogyha Gánton egy praxis megszűnik, 
soha nem lehet majd új praxist létesíteni.  
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A körzet megmarad, csak nehéz lesz kb. 800 főre orvost találni, aki praxist tudna 
Gánton létesíteni.  
 
Baross Botond gánti képviselő: 
A kisebbik félnek van egy nagy kockázata, a nagyobbiknak pedig lesz egy még 
nagyobb körzete. A nagyobbik körzet 10-20 év múlva könnyebben kap orvost.  
 
Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Pillanatnyilag egy praxisa van Zsigmond doktornak. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Nem, jelenleg két praxisa van: a gánti és a csákvári 3-as számú. A régi praxist is neki 
kell ellátnia helyettesítéssel. 
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Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Csákvár van jobb helyzetben, a teljes pénzügyi kockázatot Gánt viseli. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: 
Gánt valóban rosszabb helyzetben van, de nincs semmiféle pénzügyi kockázata. 
 
Baross Botond gánti képviselő: 
Kérdése, hogy a csákváriak továbbra is támogatják a praxis egyesítést, vagy van olyan 
érvük, ami alátámasztja, hogy ne kerüljenek egyesítésre a praxisok. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Kéri a két jegyzőt, hogy vizsgálják meg, hogy van-e lehetőség az egyszer már 
elfogadott határozatot visszavonni. Ha visszavonják, akkor az eddig történteknek nulla 
értelme volt. 
A gánti önkormányzat sokkal rosszabb helyzetbe kerülne, ha a csákvári önkormányzat 
máshogy döntene. 
 
Csuta Zsolt csákvári lakos: 
Mint kívülálló szól hozzá, bár neki és feleségének kártyája Zsigmond doktornál van. Ha 
egyesítésre kerül a két praxis, Csákvár is lényegesen jobban jár. Ha a csákvári praxist 
egyszer eladja, akkor automatikusan Gántot is kötelessége ellátni a következő 
háziorvosnak, hiába a csákvári a nagyobb. A gántiaknak érdeke, hogy csatlakozzanak 
ehhez az egyesítéshez és ugyanígy Csákvárnak is.  
Ha nem történik meg az egyesítés és Csákvárra másik orvos kerül, nem mondhatja 
Zsigmond doktor, hogy a beteg ne vigye el a kártyáját. 
 
Dr. Zsigmond László háziorvos: 
A hippokratészi eskü ide, vagy oda, az orvosok a pénzt nézik. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A tartós helyettesítéssel ellátott körzet esetén, nincs Gánton területi ellátási 
kötelezettsége a háziorvosnak. Akármi történhet az orvossal, az utána következő lehet, 
hogy nem akarja Gántot ellátni és nem is látja el, mert nincs területi ellátási 
kötelezettsége. 
 
Szakácsné Kerbel Tímea egészségügyi igazgatási ügyintéző: 
Kellene az OEP-pel beszélni. Csákvár felnőtt körzet, Gánt vegyes, a két telephely 
praxis szorzókat hoz és ugyanígy a gyermekek, a két nővér, stb. 
 
Baross Botond gánti képviselő: 
Van egy pénzügyi kockázat Zsigmond doktornál, Gánton pedig egy nem mérhető 
érzelmi kockázat. E kettő kockázatfajta nem mérhető össze. 
Az önkormányzat a feladatellátás biztonságát nézi. Gánt támogatja Zsigmond doktor 
praxisegyesítési törekvését, s javasolja a csákvári testületnek, hogy gondolkodjanak el 
erről. 
 
Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Elmegy a hat hónap, utána egy tartós helyettesítési szerződést köthet-e az 
önkormányzat Zsigmond doktorral? 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Bármit megtehet az önkormányzat. 
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Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Ha az önkormányzat helyettesítési szerződést köt Zsigmond doktorral, ugyanúgy 
kapja a 6 hónapra az OEP finanszírozást. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Abban az esetben, ha letelik a 6 hónap és nincs egyesítve a két praxisjog, Zsigmond 
doktor elveszíti a gánti praxisjogát. 
 
19,35 órakor Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere szünetet rendel 
el. 
 
Az együttes képviselő-testületi ülés 19,55 órakor folytatódik. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Javasolja a csákvári 
képviselő-testületnek, hogy szavazzanak a praxisjog egyesítéséről. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: Kéri a csákvári 
képviselő-testület szavazását a csákvári 3-as és a gánti praxisjog egyesítésének 
elfogadásáról. 
 
A csákvári képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
202/2014. (V.19.) önkormányzati határozata 

háziorvosi körzetek egyesítéséről 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
csákvári 3-as számú felnőtt háziorvosi körzet és a gánti vegyes háziorvosi 
körzet egyesítéséhez hozzájárul. 
Felkéri a címzetes főjegyzőt, az egyesítéshez szükséges háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló rendelet módosítás, valamint az újabb feladat-ellátási 
szerződés-tervezet képviselő-testület elé történő terjesztésére. 
 
Határidő:  következő testületi ülés 
Felelős: polgármester, címzetes főjegyző 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  
Kéri a gánti képviselő-testület szavazását a háziorvosi körzetek egyesítéséről szóló 
határozat megerősítéséről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2014. (V.19.) önkormányzati határozata 

háziorvosi körzetek egyesítéséről 
 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gánti háziorvosi praxis 
bővítésével, a gánti és a csákvári III. számú háziorvosi praxis egyesítésével 
kapcsolatos 100/2014. (IV.23.) határozatát megerősíti. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
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Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A következőkben tanáccsal tud szolgálni. Meg kell határozni az önkormányzatoknak, 
hogy melyik önkormányzat lesz azért felelős, hogy az összes ügyintézéshez kötődő 
feladatot ellássa. 
 
Zsigmond doktornak fel kell mondania, kezdeményeznie kell a praxisegyesítést és 
amint megvan a döntés, bevinni az ÁNTSZ-hez a kitöltött papírokkal. Ha Gánt lesz a 
gesztor, akkor a székesfehérvári ÁNTSZ-hez kell fordulni, ha Csákvár, akkor a móri 
ÁNTSZ-hez. 
 
Dosztály Csaba jegyző:  
A két önkormányzat hozott egy-egy határozatot. A két háziorvosi körzetet egy-egy 
rendelet szabályozza, s a mai két döntés akkor válik majd kerekké, amikor e két  
rendelet  majd módosulni fog. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Csákvárnak van jelen pillanatban egy feladat-ellátási szerződése a 3-as körzetre, 
amelyet alaposan át kell nézni, mert abban nincs benne a praxisegyesítés lehetősége. 
Gyorsan kellene minden egyébről dönteni, mert a 6 hónapra figyelni kell. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
Csákvár és Gánt külön-külön, vagy egy feladat-ellátási szerződést köt? 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Ha a praxisjogok egyesítésre kerülnek, akkor csak egy feladat-ellátási szerződés 
készül. A két önkormányzatnak meg kell állapodnia a szerződés tartalmában.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
Ki fogja intézni az egyesítéssel kapcsolatos papírokat? 
 
Szakácsné Kerbel Tímea egészségügyi igazgatási ügyintéző: 
Meg kell kérvényezni a működési engedélyt, de ehhez kell, hogy a praxisjogot 
elindítsák. Minél gyorsabban meg kell kötni a feladat-ellátási szerződést az új körzettel 
kapcsolatban. 
 
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Javasolja, hogy a papírok 
elkészítésével Dosztály Csaba Jegyző Urat bízzák meg. 
Sürget az idő, mert 6 hónap leteltével nem lesz Gánton háziorvos. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár város polgármestere: 
Kéri a csákvári képviselő-testület szavazását annak elfogadásáról, hogy a 
körzetegyesítéssel kapcsolatos papírok kitöltésével és beadásával Dosztály Csaba 
Jegyző Urat bízzák meg. 
 
 
 
A csákvári képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
203/2014. (V.19.) önkormányzati határozata 

háziorvosi körzetegyesítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárás 
lebonyolításáról 

 
 
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
háziorvosi körzetegyesítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárás 
lebonyolításával a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
A lakosság fogja majd eldönteni, hogy mennyi kártyája lesz Zsigmond doktornak. A 
beteg választja meg az orvosát. 
 
Dr. Szeredi Péter csákvári képviselő: 
Ha az emberek érdekét nézik, nem biztos, hogy jó döntés, hogy eltűnik egy körzet. 
 
Dr. Almási Ferenc székesfehérvári járási tiszti főorvos: 
Senki nem kényszeríti erre Csákvárt. 
Az eddigi három körzetből lesz két felnőtt és egy gyerek körzet. Sokkal magasabb 
szintű és speciálisabb körzet lesz. 
 
Mivel több kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, Spergelné Rádl 
Ibolya Gánt község polgármestere az együttes ülést 20,15 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
Gánt Község Önkormányzata részéről: 
 
 
 
         Spergelné Rádl Ibolya           Dosztály Csaba 
    Gánt község polgármestere  Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
Csákvár Város Önkormányzata részéről: 
 
 
 
  Katonáné dr. Venguszt Beatrix   Tóth Jánosné 
   Csákvár város polgármestere           címzetes főjegyző 
      Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 
          Dr. Szeredi Péter        Dornyiné Eigner Ágnes 
      jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő 
 


