Győrzámoly Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Készült: 2019. március 11. napján a 17.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésen
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)
Jelen vannak a Képviselő-testület részéről: Horváth Gábor polgármester, Arvanititidu-Major Éva alpolgármester
Andorka Kálmán János, Benes Gábor, Horváth Károly, Pulai Nikoletta, Viola Vilmosné képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző
Meghívott: Babos Attila Dunaszeg község polgármestere
Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és
a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Andorka Kálmán János képviselőket kijelölte.
Köszöntötte Babos Attilát, Dunaszeg község polgármesterét. Ezt követően ismertette a napirendi pontot és az alábbi
határozati javaslatot tette fel szavazásra:
Határozati javaslat
A napirendi pont meghatározása
1. Javaslat a fogászati alapellátásra kötött szerződés módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester és Babos
Attila Dunaszeg község polgármestere
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2019. (III. 11.) határozata
A napirendi pont meghatározása
1. Javaslat a fogászati alapellátásra kötött szerződés módosítására; Előadó: Horváth Gábor polgármester és Babos
Attila Dunaszeg község polgármestere
1. napirendi pont: Javaslat a fogászati alapellátásra kötött szerződés módosítására
Előadó: Horváth Gábor polgármester és Babos Attila Dunaszeg község polgármestere
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a fogorvosi rendelésről a múlt ülésről már beszéltek, melynek lényege,
hogy a dunaszegi önkormányzat kezdeményezte a fogorvosi rendelés módosítást úgy, hogy a doktornő rendelési ideje
részben Dunaszegen legyen. Akkor felmerült a kérdés, hogy miért van erre szükség. Átadja a szót Babos Attila
polgármester úrnak.
Babos Attila polgármester megköszönte a meghívást és a lehetőséget, majd elmondta, hogy 2010-ben úgy döntöttek,
hogy egészségügyi komplexumot építenek, ahova betervezték a fogorvosi rendelés helyszínét is. Az épület ezen részét
házi segítségnyújtás címen alakították ki és az is működött benne. Tekintettel arra, hogy a fenntartási időszak eltelt, úgy
döntöttek, hogy megkezdik a fogorvosi rendelést az épületben. Először arra gondoltak, hogy önálló fogorvosi körzetet
hoznak létre, megkeresték a két szomszédot, Győrladamért és Dunaszentpált, ahonnan erre támogatást kaptak. Beszélt
a fogorvos doktornővel is, aki azt mondta, hogy a bevételi oldalt tekintve nem célszerű szétválasztani a körzetet, de
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vállalta, hogy ha Dunaszegen telephelyet hoznak létre, akkor a rendelési idő egy részét ott tölti, három napot
Győrzámolyon és kettő napot Dunaszegen. Meglesz a lehetőség, hogy bárki bármelyik rendelést felkeresse, a dunaszegi
lakos a győrzámolyi rendelést és fordítva. A miértre azt a választ adja, hogy helyben legyen a fogorvosi rendelés, tehát a
lakosság kiszolgálása a cél, hiszen mindenki arra törekszik, hogy minél több közszolgáltatást lehessen helyben
biztosítani. A doktornőnek lenne így több munkája, illetve Győrzámolyon lenne a rendelési idő nagyobb része. Az
anyagi oldalt tekintve is ez a jobb megoldás. A fogorvosi rendelőt elkezdik felszerelni és ha nem tudnak megállapodni,
akkor önálló fogorvosi körzetet fognak kialakítani. Várja a kérdéseket.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy önálló fogorvosi körzetet ki tud alakítani Dunaszeg?
Babos Attila polgármester tájékoztatja, hogy erre 3.500 főtől van lehetőség.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy jól értette-e, hogy Győrladamérral és Dunaszentpállal már tárgyaltak? És
a győrladamériak miért mondták, hogy Dunaszegre mennek? Földrajzilag messzebb van, mint Győrzámoly.
Babos Attila polgármester erre nem tud választ adni.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy miért lenne jó ez Győrzámolynak?
Babos Attila polgármester szerint azért, mert akkor a bevételi oldal maradna ugyanez. Győrzámolynak annyiban lenne
rosszabb, hogy nem minden nap lenne itt a fogorvosi rendelés, de egy bizonyos idő eltelte után ehhez az emberek
hozzáidomulnak és biztos az, hogy azokat a napokat veszik jobban igénybe a győrzámolyiak, amikor helyben lesz a
rendelés.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint a három nap mégsem annyi, mert egy nap iskolafogászat van.
Babos Attila polgármester szerint nem minden héten van iskolafogászat.
A képviselők közül többen is kijelentik, hogy minden héten szerdán iskolafogászat van.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a fogorvosnő úgy beszélt, hogy a győrújfalui és a győrzámolyi gyerekeknek
itt lenne a fogászat, a győrladamériak eldöntik, hogy hova akarnak menni, Dunaszeg és Dunaszentpál esetében pedig
Dunaszegen látná el a gyerekeket, amennyiben azok az iskolák a sorosak.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester szerint akkor tényleg két nap maradna a rendelés Győrzámolyon.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az a kérdés, hogy mit fognak szólni a győrzámolyiak, akik eddig minden nap
helyben tudtak járni fogorvosi rendelésre.
Babos Attila polgármester elmondta, hogy Dunaszeg lakossága 2.200 fő, fordított esetben Győrzámoly is úgy
gondolkodna, ha megépítették volna a fogorvosi rendelőt, hogy hogyan tudja a rendelést helybe vinni.
Pulai Nikoletta képviselő elmondta, hogy Győrzámolyon is most épült meg az új fogorvosi rendelő.
Babos Attila polgármester nem mondja, hogy ez az elején tetszeni fog a lakosságnak, de később idomulni fognak
hozzá.
Andorka Kálmán János képviselő szerint az emberek nem tudnak majd mit csinálni, ha azt mondják nekik, hogy ez
így lesz, de nem tudja, hogy ezt mennyire célszerű nekik megmondani.
Horváth Károly képviselő elmondta, hogy Győrzámoly lakossága folyamatosan nő és most épült meg az új fogorvosi
rendelő, ami így nem lenne kihasználva.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy csak anyagi oka van annak, hogy Dunaszeg nem önálló praxisban
gondolkodik? Létre tud hozni önálló praxist?
Babos Attila polgármester elmondta, hogy a három település igen.
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dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy ezt ki is finanszírozza az OEP, mivel mindenhol arról lehet olvasni,
hogy a fogorvosi körzetek mennyire alul finanszírozottak.
Babos Attila polgármester kijelenti, hogy finanszírozzák a praxist, de az nem biztos, hogy elegendő.
Horváth Gábor polgármester szerint lehet, hogy a győrladaméri polgármester azt mondta, hogy Dunaszeghez
csatlakoznak, de abban nem biztos, hogy ezt a lakosság is így gondolja és autóznak 3-4 kilométert, mint 1-et
Győrzámolyra, nem látja tehát ezt életszerűnek.
Babos Attila polgármester szerint a győrladaméri képviselő-testület hozta ezt a döntést, azt nem tudja, hogy a
lakosság körében erre készítettek-e felmérést.
Benes Gábor képviselő elmondta, hogy a fogorvosi kartonok utaztatása is többlet terhet róna a doktornőre. Előzőleg
is megértették Dunaszeg érveit, de ők Győrzámoly képviselői és egy ilyen döntést semmiképp nem tudnának
alátámasztani a győrzámolyi lakosság részéről, hogy ezt támogatják. A maga részéről megérti természetesen a dunaszegi
igényt is, de ez nem egyeztethető össze a győrzámolyi lakosság igényeivel. Ők most itt a lakosságot képviselik, nem úgy,
mint egyes falvakban, ahol meg sem kérdezik a lakosságot és úgy hoznak döntést vagy mondanak egy választ. Lehet,
hogy ha megkérdezték volna, akkor azt mondták volna, hogy ide csatlakoznak, de ha nem kérdezi meg ezt előbb a
jobbik pozícióban lévő falu, akkor a másiknak is igent mondanak.
Andorka Kálmán János képviselő megkérdezte, hogy ha lehet önálló fogorvosi körzetet kialakítani, akkor ez miért
okoz problémát Dunaszegnek?
Babos Attila polgármester elmondta, hogy 3.500 fő felett lehet önálló praxist, megkérdezte a doktornőt, hogy tud-e
fogorvost, aki ilyet keres, de ő azt mondta, hogy nem érné meg anyagilag, ha ketté választanák a praxist. Ez a körzet
nagyon jól el tud tartani egy fogorvost, de kettőt már nem, magyarul a finanszírozást ki kellene egészíteni. A pontos
bevételt nem tudja, azt csak a doktornő tudná megmondani, hiszen ő kapja.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester megkérdezte, hogy akkor ez miért nem működhet úgy, hogy a doktornő
alkalmaz egy helyettest Dunaszegen.
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy azért, mert a helyettesítés csak ideig-óráig működhet, nem állandó
jelleggel.
Pulai Nikoletta képviselő azt nem érti, hogy Dunaszeg miért nem őket kereste meg először, miért Győrladamért.
Babos Attila polgármester elmondta, hogy azért, mert először önálló fogorvosi körzetet akartak kialakítani és akkor
tettek le erről, amikor kiderült, hogy anyagilag nem érné meg.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester kérte, hogy számszerűsítsék a dolgokat, mennyit kellene hozzátenni
lakosonként, ha két praxis lenne.
Babos Attila polgármester ezt nem tudja pontosan megmondani.
Arvanitidu-Major Éva alpolgármester azért kérdezi, mert a fogászatot főleg az idősebb korosztály veszi igénybe,
akiknek gondot jelenthet az, ha Dunaszegre kell járni.
Babos Attila polgármester szerint ez a dunaszegi idősekre is igaz. Volt olyan időszak, amikor lakosság arányosan
számolták el a fogászat költségeit, nem az igénybe vevők száma alapján és akkor Dunaszeg többet tett hozzá, mivel
magasabb volt a lakosság szám, mint Győrzámolyon, pedig biztos, hogy akkor is több győrzámolyi vette igénybe. Nem
akarta ezt most előhozni.
Viola Vilmosné képviselő megkérdezte, hogy a doktornőnek nem volt ellenvetése a dunaszegi rendelés ellen?
Babos Attila polgármester elmondta, hogy nem, de nyilván neki lenne ezzel a legtöbb feladata a kartonok miatt.
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Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a doktornő vállalta a plusz feladatot, hiszen a kartonokat nem tudná
magával vinni Dunaszegre, itt vezetné rá minden esetben az elvégzett beavatkozást.
Babos Attila polgármester elmondta, hogy eredetileg úgy gondolták, hogy aki most a helyettes Héderváron, ő ment
volt Dunaszegre, mert ott lejár a helyettesítés, de ezt nem engedi a jogszabály. Pedig így lett volna fogorvos Dunaszegen
és Győrzámolyon se lett volna változás. Azt sem engedi a jogszabály, hogy a doktornő további rendelési időt vállaljon
Dunaszegen, magánrendelése lehet, de TB finanszírozott nem.
Horváth Gábor polgármester úgy gondolja, hogy ha a Dunaszeg akar, akkor fog tudni önálló körzetet alakítani, ha
nem előbb, akkor majd utóbb, ami talán nem is annyira sérelmes, mert akkor itt is már többen fognak lakni. Azt
továbbra sem érti, hogy a ladamériaknak miért kell Dunaszegre menni, amikor Győrzámoly közelebb van, de az is lehet,
hogy ez is zökkenőmentesen működne. Még az is előfordulhat, hogy Dunaszeg kilép a fogorvosi társulásból és saját
költségen tart fenn fogorvost.
Babos Attila polgármester kijelenti, hogy eltökélt szándékuk a fogorvosi rendelő berendezése, most, hogy ez
telephelyként fog-e működni, vagy másképp, az innentől kezdve nem fontos.
Pulai Nikoletta képviselő megkérdezte, hogy ez lakossági igény csak, vagy van-e valamilyen kötelezettsége, pályázata
erre Dunaszegnek?
Babos Attila polgármester szerint előfordulhat, hogy pályázhatnak most a Magyar Falu programban, de még az is
lehet, hogy csak Győrzámoly tud pályázni egy másik telephely berendezésére. Ez nem ironizálás. Még nem ismert a
pályázat kiírás, de ha úgy alakul, akkor meg fogják keresni Győrzámolyt.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy ragaszkodnak-e a két naphoz, vagy az lehet-e egy nap is?
Babos Attila polgármester kijelenti, hogy a rendelési időt nyugodtan átbeszélhetik, abba eddig se szólt bele, ez az
orvos kompetenciája, ha ő azt mondja, hogy fél nap Dunaszeg, akkor az is lehet, hogy azt is el tudja fogadni. Ebbe
meghagyja az orvos mozgásterét, most sem szólt bele, a doktornő határozta meg így.
Viola Vilmosné képviselő egy napot mondana, mert a ladamériak inkább ide jönnének szerinte.
Babos Attila polgármester most arra sem tudna választ adni, hogy mikor kezdődne a fogorvosi rendelés Dunaszegen,
mivel azt határozták el, hogy felszerelik a rendelőt. Ez az ő költségük.
Horváth Károly képviselő megkérdezte, hogy Győrladaméron épül fogorvosi rendelő?
Babos Attila polgármester ezt nem tudja, de az biztos, hogy Győrladamér egyedül nem tud fogászati körzetet
alakítani, magánrendelés viszont működhet ott.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy a győrladamériakat akkor már megkeresték?
Babos Attila polgármester tájékoztatja, hogy van már tőlük határozat, igaz ez lehet, hogy a jövő hónapban módosul.
Megállapodást még nem írtak alá.
Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy ha összejött volna az önálló praxis Dunaszegnek úgy, hogy megállapodik
Győrladamérral és Dunaszentpállal, és ezzel Győrzámolyon a doktornő csak utólag szembesül, hogy lecsökkent a praxis
és nem elég a finanszírozás, akkor mi lett volna? Ha a doktornő elment volna nyugdíjba, akkor nem találtak volna erre a
két falura fogorvost. Dunaszeg megpróbálta a maga malmára hajtani a vizet és amikor ez nem jött össze, akkor jöttek
ide, hogy segítséget kérjenek.
Babos Attila polgármester szerint ezt nem jól közelíti meg, először felmérték Győrladamért, mert ha ők nemet
mondtak volna, akkor a praxis nem indulhat el. Dunaszentpált tudták, de ketten nem lettek volna elegek a praxishoz,
ezért kellett Győrladamér. Azt ne gondolja, hogy ha a praxis létrejött volna, akkor Győrzámolyt nem értesíti, viszont az
önálló praxis Győrzámoly engedélye nélkül is létre jöhetett volna.
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Benes Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor hogy járt volna Győrzámoly, ha létrejön a praxis, a doktornő elmegy
nyugdíjba és nem találnak mást a helyére, mert elvesztettek három falut? Akkor Győrzámolyról kellene átmenni
mindenkinek Dunaszegre, mert ott lenne a praxis és a fogorvos.
Babos Attila polgármester úgy gondolja, hogy ha létrejött volna az önálló praxis, és elment volna a doktornő, és ők is
fogorvos felvétele előtt állnak, akkor mindketten járhattak volna így.
Horváth Gábor polgármester szerint ehhez tegyék hozzá, hogy lehet, hogy Győrladamér is önálló praxist akar
létrehozni, azért épít rendelőt.
Babos Attila polgármester ilyet még nem hallott a győrladaméri polgármestertől, de bármi lehet, ott a gyár. Ha innen
kiválnak, akkor lehet, hogy nehezen fognak fogorvost találni.
Horváth Gábor polgármester hozzátette, hogy igaz, hogy 3.500 fővel lehet önálló körzetet létrehozni, de 7-8 ezer fő,
ami képes is azt eltartani.
Babos Attila polgármester elmondta, hogy a doktornő javaslatára kezdtek el a telephelyben gondolkodni és elvetették
az önálló körzet alakítását. Telephellyel biztos, hogy előbb lenne fogorvos Dunaszegen, mint önálló praxissal, hiszen
ahhoz az kell, hogy találjanak fogorvost.
Pulai Nikoletta képviselő úgy gondolja, hogy ebben most nem kell döntést hozniuk, megismerték a dunaszegi
álláspontot.
Viola Vilmosné képviselő szerint, ha a doktornő vállalja, hogy átmegy, akkor lesz fogorvos Dunaszegen.
Horváth Károly képviselő szerint csak akkor, ha így döntenek. Ha nem, akkor a doktornő nem megy át.
Babos Attila polgármester elmondta, hogy ha nem, akkor nincs telephely, akkor marad az önálló fogorvosi körzet
alakítása és ehhez kell vállalkozó fogorvost találni, vagy alkalmazni egy fogorvost. Akkor meg kell vizsgálni, hogy melyik
a gazdaságilag jobb megoldás. Most döntést nem akar kicsikarni, de ne húzzák szeptemberig.
Horváth Gábor polgármester most is kétkedve fogadja, hogy Győrladamér Dunaszegre menne, tehát ide jönne
Győrújfalu, Győrzámoly és Győrladamér egy része, 6-7 ezer ember, Győrladamér másik része, Dunaszeg és
Dunaszentpál pedig 3-4 ezer főt jelentene, akkor a két nap itt, két nap ott sehogy sem állja meg a helyét, mert az nem
találkozna a lakosság akaratával. Ez inkább azt jelenti, hogy három nap itt, egy nap Dunaszegen, ez megfontolandó
Dunaszeg számára és ők is mérlegelhetik. Az a törekvés, ami most elindult Dunaszeg és Győrladamér részéről az a
gazdag településekre jellemző, hiszen a doktornő azt is mondta, hogy vannak olyan fogorvosi körzetek, ahol 80 km-re
vannak egymástól a fogorvosok. Annak örülni kell, hogy itt gazdag települések vannak, de mint láthatják, ez felvet ilyen
kérdéseket is.
Babos Attila polgármester szerint ez így van, és ez majd a gyermek- és a felnőtt orvosok esetében is várható lesz.
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy megértették az elmondottakat, Dunaszeg is megértette, hogy a
telephelyen a rendelési idő módosulhat, két nap helyett egy nap és a következő ülésen erről döntést is fognak hozni.
Babos Attila polgármester elmondta, hogy minden település döntése szükséges a megállapodás módosításához.
Megköszönte a lehetőséget és 17.50 órakor elhagyta az ülés helyszínét.
Horváth Gábor polgármester szerint a finanszírozó célja a központosított orvosi rendelés, megfelelő személyzettel,
hiszen a praxis elaprózása nem garantálja a minőséget. A következő ülésen döntenek ebben a tárgyban. Javasolja, hogy
az üléstervtől eltérően a következő ülést március 19-e helyett március 26-án tartsák. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
Képviselő-testületi ülés időpontjának meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a soron következő ülését 2019.
március 26-án tartja.
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Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A Képviselőtestület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2019. (III. 11.) határozata
Képviselő-testületi ülés időpontjának meghatározása
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a soron következő ülését 2019.
március 26-án tartja.
Felelős: Horváth Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Gábor polgármester a nyilvános ülést
berekesztette 18.00 órakor.

kmf.

Horváth Gábor
polgármester

Andorka Kálmán János
képviselő

dr. Torma Viktória
jegyző

Pulai Nikoletta
képviselő
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