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szóbeli beszámolóját. 

 

Dr. Thodory Zsolt József:  

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr, Kirendeltség-vezető, Tisztelt Képviselő-testület 

engedjék meg hogy ülve folytassam, mert egy csomó papírom lesz, amit szeretnék ismertetni. 

Türelmüket kérem, nem a magam érdekében, hanem azért mert ez a lakosságnak nagyon 

fontos, amiről beszélek és ezért vagyunk itt, hogy a lakosság ügyében tárgyaljunk. 

Az lenne a kérésem, hogy a mondókámat szó szerint jegyzőkönyvezzék le, ha mód van rá és 

majd a napirend jegyzőkönyvéből is kérek egyet.  

Hát sajnos a mondókám az elmúlt három hónapban, másfél hónapban igen nagymértékben 

megváltozott, hát most ez a szöveg, tehát 2016. július 21-én a 205-ös kormányrendelet 

megszületett ez a következőképpen szól: az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási 

alapból történő finanszírozásának részletes szabályozásáról szóló 43/1999. (III.03.) 

Kormányrendelet és az egyes egészségügyi dolgozók az egészségügyben dolgozók illetmény 

vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 256/2013. (VII.05.) Kormányrendelet módosításáról.  

Annak idején július végén hallottam saját fülemmel a Kossuth rádióban, amikor főműsor 

időben ezt ismertették, a következőképpen szól: nem volt megszorítás, háziorvosok, házi-

gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők béremelést kapnak elmondták a szöveget világosan 

háziorvosok vonatkozásában, védőnők vonatkozásában, elmondták hogy a háziorvosok 

átlagosan havi 130.000.-Ft-ot kapnak 2016. január 1-től visszamenőleg 2016. július 31-ig 

bezárólag és utána folyamatosan. A védőnők vonatkozásában pedig azt mondták, hogy 30, 

illetve 35.000.-Ft béremelést kapnak havonta. Ez július 29-én hangzott el először. Augusztus 

1-jén főműsor időben ugyancsak megerősítették és mondták, hogy augusztus 3-ig mindenki 

megkapja ezt az összeget. Ez így is történt Kétpó Község Önkormányzata is megkapta 

tudomásom szerint augusztus 2-án az előbb említett összeget. Ami lényeges a dologban, hogy 

Kétpón vegyes körzet van, tehát azt jelenti, hogy a felnőttek mellett vannak 14 éven aluli 

gyerekek is, a vegyes körzetnél az alsó kártyahatár Magyarországon 1200, Kétpónak most 

567 kártyája van, tehát ebből láthatjuk, hogy tulajdonképpen az 1200-nak a fele sincs a 

körzetben. Ezzel együtt Kétpó község megkapta az átlagos legalább az 1200-as kártyaszámra 

vonatkozó havi 130.000.-Ft-os juttatást.  

Augusztus 12-én Polgármester Úrral beszéltem ezzel kapcsolatban és akkor ott a 

következőkre jutottunk, Polgármester Úr elmondta, hogy a körzet finanszírozása ráfizetéses, 

tehát nem fedezi a körzet működését a pénz, amit kapnak az egészségbiztosítási pénztártól, 

majd elmondta azt is, hogy többek között havi 15.000.-Ft-os gyógyszer, kötszer keretet 

kértem, amit meg is kaptam, amit ezúton is köszönök a betegek érdekében. Hogy könnyítsek a 

helyzeten augusztustól már nem kértem és augusztustól én már a saját pénzemből fizetem a 

gyógyszert, ez már az augusztus végi számla. Itt hagyom majd szólok, amikor sorra kerül. 

Polgármester Úr mondta azt is, ha én fizetésemelést akarok, akkor kérjem a testülettől, kérem 

szépen én nem kérek, nem kértem, nem fogok kérni fizetésemelést a testülettől. 



Itt van egy sajátos magyar rendelkezés, ami ugye azt jelenti, hogy egyes egészségügyi 

dolgozók, és az egészségügyben dolgozók illetményének, bérnövelésének a rendelkezése.  

Augusztus 6-án szintén a Kossuth rádióban hallottam saját fülemmel, hogy a Fidesz, nem a 

kétpói csoport, hanem az országos szervezet, szintén a háziorvosok, házigyermekorvosok, 

védőnők béremeléséről beszélt. Ugyanaz gyakorlatilag, ami itt is elhangzott. Ez az egy 

apróság, ami itt is elhangzott. Ez az egy apróság, hogy egyesekről való szűkítés ez egyszer 

sem hangzott el, ami nem túl szerencsés, mert elég lényeges jelentősége van ennek.  

 

Na kérem szépen, akkor mindenkinek adtam egy adag papírt. Akkor, ahogy mondom kérem 

vegyük elő. Van ott egy 1-sel jelzett papír, ez a hatályos rendeleteknek a szeptember 16-án 9 

óra 6 perckor kinyomtatott hatályos szövege. Itt a következőre szeretném felhívni a figyelmet. 

Körülbelül a 4. bekezdésben van az, hogy 732, a szöveg: a hat nap hat hónapon túl betöltetlen 

területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat betöltése esetén a szolgálat 

finanszírozása egy éven keresztül kiegészítésre kerül. Most Kétpót betöltetlen körzetnek 

minősíti a szakigazgatási szerv és akkor kérem, hogy nézzük tovább az anyagot tessék 

elővenni a 2011-es melléklet. Én 2011. júliusában kerültem ide, az oldal meg van jegyezve 

kiegészítő díj, augusztustól kezdődik, 400, 359, 361 öt hónap, aztán jön a 2012. ahol szintén 

három idézőjel vízszintes vonallal van jelölve, júniussal bezárólag ugyancsak 350, 360-as 

finanszírozás megy, tehát magyarul a jogszabály szerint a kétpói körzet betöltött körzet, mert 

csak a betöltött körzetnek jár egy évig ez a hogy hívják. Ez érdekes. A magyar egészségügy 

régóta válságban van, én csak 48 éve vagyok az egészségügyben 1968. október 1-jétől, a 

klinikán, közkórházban, rendelőintézetben, háziorvosi, gyermekorvosi ágon keresztül sok 

mindent megtapasztaltam és azt kell mondanom, hogy a helyzet egyre rosszabb. Én csak majd 

a lakosságot közvetlenül érintő dologról beszélek, rosszak a következő, természetesen a 

technika fejlődésével olyan vizsgáló és olyan gyógyító eljárások kerültek Magyarországon is 

forgalomba, aminek a bekerülési költsége és működtetése is óriási költségekbe kerül. Nincs rá 

meg a fedezet, nincs rá klinikai szinten, kórházi szinten, rendelőintézeti szinten, tehát az 

eladósodás ismert, aki egy kicsit hallgatja a médiákat vagy tájékozódik. De minket valójában 

Kétpó község lakosságának az egészségügyi ellátása érdekel.  

Miről van itt szó. Kérem szépen van ebben a pillanatban 567 kártya, az önkormányzatnak van 

alapvető ellátási kötelezettsége, mint egészségügyi alapellátást biztosítani kell, természetesen 

az 567 főre kapott finanszírozás az nagyon kevés és Kétpón csak akkor lehet háziorvosi 

ellátást biztosítani, hogyha ehhez a képviselő-testület, az önkormányzat, illetve a község igen 

határozottan a zsebébe nyúl és ami ehhez kell azt biztosítja. Szükség van-e itt Kétpón 

háziorvosi ellátásra és szükség van-e Kétpón, olyan háziorvosi ellátásra, ami heti 40 órás, 

tehát teljes munkaidős háziorvosi ellátás. Kérem szépen soha ilyen nagy szükség nem volt 

ilyen ellátásra Kétpón, az más kérdés, hogy a lakosság és a város vezetése nem feltétlenül 

használja ki azokat a lehetőségeket, ami ebben rejlik. Lehet, hogy az éppen itt beszélő 

iparosban is van hiba, minden esetre előre léphetünk és reméljük, hogy előre is lépünk. Kérem 

szépen a mai magyar egészségügy ott tart, hogyha valaki a település határán túl megy 

kórházba az ellátás különböző területein nem sorolom tovább, az ellátás különböző szintjeit, 

kitűnően ismerik, akkor isten kezében van. Óriási jelentősége van egy használható 

háziorvosnak, aki tudja, hogy ebbe a rendszerbe mit, mikor hova lehet és érdemes menni, ahol 

valamennyire haladunk is, lehetőleg az általunk elérhető módon a legjobban haladunk, illetve 

a legkevesebb hibával találkozunk az ellátásunk során. Természetesen meg kell mondani 

magyarul az ellátás itt is pénzbe kerül, nem a háziorvosi ellátás kerül pénzbe, hanem bármi 

ellátás és ha valaki tud valamennyit rászánni a saját pénzéből a gyógykezelésre, akkor 

egészen máshova jut, mintha csak az állami ingyenes ellátás útvesztőibe bolyong.  

Kérem szépen akkor nézzük tovább itt a dolgokat, mert azért van fejlődés. A 2014-es lapot 

vegyük a kezünkbe és akkor baloldalon látunk egy ilyet egy arab egyes szakdolgozók 



kiegészítő díjazása. Márciustól havi 20.000.-Ft egész éven keresztül és márciusba 

visszafinanszírozták a január, februárt is tehát magyarul a szakdolgozók kiegészítő díjazása, 

de szép fogalmazás, kérem szépen egész évben a 20.000.-Ft megvolt. Jön 2015. 2015-ben 

nézzük az egyes ott van, a szakdolgozók kiegészítő díjazása végig megy a 20.000.-Ft egész 

évben megvan és jön a kettes indexel a rezsi támogatás. Rezsi támogatás februárban jelenik 

meg havi 130.000.-Ft-tal, és a 130.000.-Ft vissza lett finanszírozva februárban a januári is, 

tehát egész évre teljes a finanszírozás. 2015. rendben van. Nézzük 2016-ot, mi van 2016-ban, 

szakdolgozók kiegészítő támogatása megvan.  

Nekem júliusig áll módomban a finanszírozást figyelemmel kísérni, azután nem állt 

módomban. Jól lehet a község lakosságának és az önkormányzatnak azaz érdeke, hogyha egy 

háziorvos belemélyed abba, hogy olyan tételeket, ami az egészségbiztosítástól például ilyet, 

hogy indikátor elszámolás, jogviszonydíj, eseti elszámolás díja, amit nem tud az 

önkormányzatnál senki, egyedül én tudok, ha hagynak ezzel foglalkozni és megvan hozzá az 

információ az érdekeinket védeni tudnám, de úgy néz ki, hogy erre most már nincsen szükség, 

ezeket nem kapom meg.  

Visszatérve a lényegre, tehát 2016-ban a szakdolgozók kiegészítő díjazása az általam ismert 

módon júliusig bezárólag is folyamatban van, sőt azóta is folytatódik a havi 20.000.-Ft, a rezsi 

támogatás folytatódott a havi 130.000.-Ft és akkor mi történik kérem szépen, a következő 

történik. Nézzük meg fölül van egy piros egyes és itt van a 10/135-ös bejegyzés középen két 

vonallal ki van emelve, a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető 

szolgáltató havonta 260.000.-Ft összegű rezsi támogatásra jogosult szolgálatonként, a 

támogatás utalványozására a betegdíj szerinti díjjal együtt kerül sor. Túrkeve 

önkormányzatára is ez vonatkozik, tehát magyarul, amit a kormányrendelet jelentett, ez azt 

jelenti, hogy 2016. januárjától visszamenőleg megkapta a hét hónapra a 130.000.-Ft úgymond 

háziorvosi béremelést az önkormányzat, ugye az 910.000.-Ft és megkapta a nyolcadik havit 

is, mert 1.040.000.-Ft-ot utaltak augusztus 2-án Kétpó önkormányzat részére.  

Most kérem szépen természetesen rezsi támogatás, hát igen rezsi támogatás, nézzük akkor, 

hogy a rezsi támogatással hogy állunk. Kérem szépen Kétpón a háziorvosi rendelőről beszélek 

csak természetesen, 63 m2 alapterületű, az én lakásom otthon az ennek a duplája, onnan 

számítottam vissza a jelentősebb dolgokat például, nekem a havi gázszámlám 30.000.-Ft éves 

visszaszámlálásból, itt sem lehet több, nem sorolom a tételeket, nem mutatom meg, 

kiszámoltam mennyit is ér ez a 130.000.-Ft. Kérem szépen 114.000.-Ft jött ki nagyon fölfelé 

kerekítettem a kiadásokat, tulajdonképpen nem is ez itt a döntő, hanem az a döntő, hogy mi a 

lakosság érdeke, a lakosság érdeke, kérem szépen tetszik, nem tetszik, hogy a következő tíz 

békeévben, ha olyan önkormányzata van a testületnek, vagy a településnek, amilyen van, 

akkor kérem szépen ezt a szolgáltatást, nemcsak hogy fenn kell tartani, hanem fejleszteni kell, 

mert annak a 600 embernek, nem tudom hányan élnek itt tulajdonképpen Kétpón, vagy aki itt 

megfordul, annak az életét jelenti ez igen gyakran, ha ez a szolgáltatás itt megmarad, sőt ha 

valamilyen ésszerű fejlesztésbe kerül. Na most kérem szépen, amiért megváltozott az én 

mondókám a következő, rájöttem arra, hogy az utolsó válságaim egyikét is elkövettem az 

életben, 2016. március 1-jén a második háziorvos is elment Túrkevei orvosi körzetből, ahol 

25 évig dolgoztam, az önkormányzat hívott haza, a lakosság hívott haza, és én marha 

nemhogy csak nem mentem, hanem még nem is szóltam Polgármester Úrnak, sem senkinek, 

hogy ilyen lehetőségem van. Most már ez a vonat elment, szeptember 1-jétől betöltötték a 

körzetet, így maradt számomra a tanulság levonása, ez pedig elmondhatatlan egyszerű, a 

következő, volt időm arra, hogy ezt levonjam, nem vagyok hajlandó nem egyes háziorvos 

lenni a jövőben, és a kormány szóhasználata szerint egyes háziorvos akarok lenni. Ez mit 

jelent oda kell mennem, ahol 1200, 1500, 1800 kártya van, ahol ezután az 

egészségbiztosítóval én kötöm a szerződést, és ahol ezek után természetesen magam 

irányítom a saját dolgomat. Ez a dolog folyamatban van, úgyhogy reméljük, hogy siker is 



koronázza, nagyon sajnálom, hogy ide jutottam, én azt nem tudom feldolgozni, hogy nem 

egyes háziorvos vagyok, mert ez feldolgozhatatlan. Egyébként, had mondjam és most 

Polgármester Urat kérném, hogy ellenőrizze, talán nézzük meg az utolsó papíromat. Az utolsó 

papír a 2-es számú, ott a következő van aláhúzva a fölső két bekezdés, az utalványozott 

összeget köteles bérre fordítani  jogszabályváltozás a védőnőknél, ugyanis mi történt, minden 

magyar önkormányzat ugye forráshiányos természetesen, és a rezsi támogatásból a 

védőnőknek számos helyen nem adtak egy fillért sem, ezért volt egy kis fölzúdulás, mert arról 

volt szó, hogy a kormány, ott vállalkozók sincsenek, a védőnők az önkormányzatoknak az 

alkalmazottai, hogy hát kérem szépen nem erről volt szó, és akkor módosították a rendeletet, 

hogy köteles a 30-35.000.-Ft-os béremelést kiutalni az illető. Tulajdonképpen nem forrás, de 

tulajdonképpen mondom. Polgármester Úrnak adtam egyet, 2016. szeptember 3. szombat és 

hát mivel én nem láttam korrekciót valószínűleg valós ténylegesen, teljes béremelés a 

védőnőknek. Felolvasom nem hosszú. Budapest egy kormányrendelet módosításában a 

védőnők is megkapják a nekik járó teljes béremelést, így az őket alkalmazó szolgáltatók 

kötelesek kifizetni az idei évre járó 2 milliárd forintos plusz juttatást közölte Mészáros János 

helyettes államtitkár, a plusz forrás januártól jár, a pénzt az OEP június 29-én 

visszamenőlegesen egy összegben elutalta a munkáltatók kötelesek fejenként 30-35.000.-Ft-ot 

teljes egészében átutalni az érintetteknek ez másra nem fordítható csak a bérük emelésére. 

Tehát legalább van, aki megkapja a meghirdetett béremelést, és akkor mondom a béremelés 

az egészségügyben messze indokolt, mint ismeretes nyilván szeptembertől a szakorvosok, a 

szakgyógyszerészek, és az ápolók is béremelésbe részesülnek és a tervek szerint ez 2017, 18-

ban is folytatódik. Azért is döntöttem én így miután én láttam, hogy ez az egyes kizáró 

szóhasználat ez számomra  matt, hogy nyilván a dolgomat úgy kell intézni, ahogy lehetséges a 

továbbiakban, hogy elfogadhatóan járjak a nagy béremelésem következtében.  

Kérem szépen, tulajdonképpen én elmondtam nagyjából, amit akartam, nem akartam 

visszaélni az Önök idejével, még egyszer hangsúlyozom, mert mindannyian azért vagyunk itt 

mert a lakosság érdeke a fontos, kérem szépen hajszálpontosan úgy igaz ahogyan mondtam, 

lehet, hogy valakit megdöbbent, lehet hogy valaki nem hiszi, itt Kétpó lakosságának ezt a 

szolgáltatást fenn kell tartani, és ha lehet akkor kell emelni a színvonalát, a használhatóságát, 

természetesen ha az iparos nem használható, akkor el kell zavarni, teljesen világos ez. 

Annyira kézenfekvő, hogy ezzel nem is érdemes foglalkozni. Ehhez bizony zsebbe kell nyúlni 

mondok egy számot, szerintem, ha egy ilyen iparos működik a városban, ezen a településen, 

ezen a feladaton, akkor egy havi 200.000.-Ft, ha előteremthető, ráfizetés egyáltalán nem 

túlzás, akkor úgy kell dolgozni, hogy az tényleg megfelelő legyen. Nagyjából ezt akartam 

elmondani, akkor a zárómondatom, természetesen, amit elmondtam ez egy tájékoztató, nem 

azt jelenti, hogy holnap már nem jövök dolgozni, azt mindenki tudja, hogy ez a folyamat 

szerencsés esetben is hónapok, egyrészt, hogy az önkormányzattal megállapodik az ember, 

másrészt pedig, ahol finanszírozott háziorvosi szolgáltatás lesz valahol, valami betöltetlen 

körzet, tényleg betöltetlen körzetben, ugye ez az egyik része a dolognak, a másik része az ami 

részben magánjellegű, de kérem is hogyha napirend végén az értésemre adja Polgármester Úr 

milyen döntés született, amikor kell akkor kiküldenek és akkor megtárgyalják az 

elhangzottakat. Az első az, hogy joggal felvetődik a kérdés, hogy a pillanatnyilag érvényben 

lévő szerződésemet az önkormányzat akarja-e módosítani, nyilván ugye bércsökkentés ez jön 

szóba nehéz forrásra való tekintettel, ez az egyik, a másik az, hogy mi az önkormányzat 

megítélése, hogy nálam milyen életkor korlátot szab meg, vagy szöveges értékelésbe, hogy 

meddig tölthetném be a körzetet amennyiben úgy alakul a helyzet. Lehet ugye azt mondani, 

hogy 70 év 56 bármit lehet mondani, ami a lakosság érdeke, természetesen, A következő jó 

lenne, ha az érdekeit nem sérti, hogy ha kaphatnék arra lehetőséget hogy a finanszírozásból 

azokat a tételeket, amit az önkormányzat nem tud kezelni, amik az én munkámra vonatkoznak 

egyrészt visszajelzés, másrészt kontroll, hogy azt időben megkapjam, úgy ahogy eddig 



megkaptam. Augusztustól már azt nem kapom természetesen  ezeket a forrás visszajelzéseket. 

A következő pedig az, hogy egy kicsit praktikusabban tudjam végezni a munkát az lenne a 

kérésem, hogy mondjuk a jövő héten, ha megoldható, egy írni és olvasni tudó hölgyet 

átküldene a Polgármester Úr a rendelőbe egy egyeztetett időpontban  és a lejárt gyógyszereket 

egy feljegyzéssel átadnám, egyszer használatos eszközöket joggal fölvetődik az, hogy nem 

gazdálkodom megfelelően. Esetleg saját magánrendelésemben használom fel a 

gyógyszereket. Bármi lehetséges természetesen. És akkor el is jutottam  a mondókám végére, 

köszönöm a figyelmet és utoljára zárómondatként is mondom, lehet, hogy senki nem hiszi el a 

jelenlévők közül azt amit elmondtam, az egy rettenetesen megalapozott dolog, ami a 

következő béke 10 évre vonatkozik, természetesen ha háború lesz azt nem tudom megítélni. 

Azt majd megítélik, akik tudják. És tessenek tudni, hogy az önkormányzatnak megtisztelő 

kötelessége, hogy a nehéz anyagi helyzet mellett is biztosítsa a legalább ilyen szintű 

háziorvosi ellátást a lakosságnak továbbra is heti 40 órában, teljes munkaidőben, mert ez az 

egyik legfontosabb kötelező alapfeladat az önkormányzatnak, köszönöm szépen.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: természetesen senki nem kérdőjelezi meg, hogy Kétpón 

háziorvosi szolgálatra szükség van. Az egy másik dolog, hogy Doktor Úrral ilyen elszámolási 

vitánk van, Doktor Úr szerint jár neki a béremelés, természetesen a törvényi előírásokat 

fogjuk követni és meg fogjuk nézni, hogy jár-e a béremelés. 

A szakápoló részre is a törvényi előírásoknak megfelelően a béremelés megtörtént.  

A háziorvosi rendelő felújítására a vállalkozó 2016. december 31-ig kért határidőt, de a 

felújítások is meg fognak történni ebben az évben. Természetesen továbbra is pályázunk a 

felújításra. A béremelést pedig megnézzünk nem tudok mást mondani.  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: most nagyon sok a dolgunk a népszavazás miatt, de megnézzünk a 

törvényi lehetőségeket.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 70/2016. (IX.22.) önkormányzati határozata 

 

Tájékoztatás a „Háziorvosi ellátás jövője Kétpón és egymás közt őszintén az 

egészségügyről” 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja szerint– az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Háziorvosi ellátás jövője Kétpón 

és egymás közt őszintén az egészségügyről” szóló beszámolót elfogadja.  

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

7. Dr. Thodory Zsolt József háziorvos, Helyben 



 

Keresztes Péter Pál sk.     dr. Enyedi Mihály sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

A  kivonat hiteles: Gugyelné Markóth Julianna főelőadó 

 

Kétpó, 2016. október 11. 

 

 
 


