Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
9/R/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. április 7. napján – 1530 órai kezdettel –
a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Krcsméri Tibor, Kovács István, Magyar Tibor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Tarkó Gábor és Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Tarkó Gábor és Uj Zoltán képviselő úr jelezte távolmaradását.
Javaslatot tesz az alábbi napirend megvitatására:
1) Javaslat a gyermekorvosi körzet feladatellátására
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendet
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendet
illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi ponttal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: Javaslat a gyermekorvosi körzet feladatellátására
Pap István Tibor polgármester: Az ülést megelőzően informális ülés keretében tájékoztatta
a testületet a gyermekorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásának jelenlegi
helyzetéről. Röviden összefoglalja a lényeget. A cél a városi gyermekorvosi ellátás megoldása.
A Képviselő-testület felhatalmazását követően több gyermekorvossal és háziorvossal került sor
egyeztetésre, a körzet helyettesítése ügyében. Végső megoldásként Dr. Rácz Zsolt, az I. számú
háziorvosi körzet orvosa vállalta a betöltetlen körzet helyettesítését. A korábbi előterjesztésben
szerepelt doktor úr helyetteseként Dr. Hedvig Beáta gyermekorvos, azonban sajnálatos módon
az ülés kezdetéig nem kaptak választ a doktornőtől, hogy vállalja-e a feladatot. Ezért az ő
személyét kivették az előterjesztésből. Dr. Rácz Zsolt háziorvos megbízható heti 15 órában,
melyet ő vállal is, továbbá azt is vállalja, hogy a körzet minden kiadását ő finanszírozza. Dr.
Rácz Zsoltnak nincs gyermekorvosi szakvizsgája, viszont vállalta, hogy keres magának mentort
illetve helyettest. Ha a NEAK a méltányossági kérelmünket nem támogatja, és nem ad
finanszírozást április hónapra, akkor az önkormányzatnak kell 1 millió 89 ezer forintot
biztosítani a körzet április havi finanszírozásra. Jelenleg ez tűnik a legjobb megoldásnak.
Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a mezőhegyesi betöltetlen gyermekorvosi körzet helyettesítésére, heti 15
órás időtartamban Dr. Rácz Zsoltot, a mezőhegyesi I. számú körzet háziorvosát bízza meg és
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vele kössön megbízási szerződést azzal, hogy a háziorvos vállalkozásban látja el a körzet
helyettesítését, ezáltal az önkormányzat átutalja részére a feladatellátásra biztosított teljes
összegű állami finanszírozást, melyből a vállalkozó orvos fizeti a körzet összes felmerült
kiadását, továbbá a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozó orvossal a
megbízási szerződés megkötésére és kérje fel, hogy a körzet betöltése érdekében hirdessen meg
pozíciót országos egészségügyi fórumokon; a Képviselő-testület szükség esetén – amennyiben
az április hónapra esedékes központi finanszírozást nem kapja meg - az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja a körzet 2022. április havi működtetéséhez
szükséges 1 millió 89 ezer Ft összeget, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
68/2022. (IV. 7.) Kt. számú határozat
A gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő betöltése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mezőhegyesi betöltetlen
gyermekorvosi körzet helyettesítésére, heti 15 órás időtartamban Dr. Rácz Zsoltot, a
mezőhegyesi I. számú körzet háziorvosát bízza meg és vele köt megbízási szerződést.
A háziorvos vállalkozásban látja el a körzet helyettesítését, ezáltal az önkormányzat átutalja
részére a feladatellátásra biztosított teljes összegű állami finanszírozást, melyből a vállalkozó
orvos fizeti a körzet összes felmerült kiadását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozó orvossal a megbízási
szerződés megkötésére és felkéri, hogy a körzet betöltése érdekében hirdessen meg pozíciót
országos egészségügyi fórumokon.
A Képviselő-testület szükség esetén – amennyiben az április hónapra esedékes központi
finanszírozást nem kapja meg - az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére
biztosítja a körzet 2022. április havi működtetéséhez szükséges 1 millió 89 ezer Ft összeget.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Telelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye
meg. Mivel kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte
Krcsméri Tibor és Kovács István képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1540 órakor –
berekesztette.
K. m. f.
Pap István Tibor
polgármester

Dr. Szabados Éva
aljegyző

Krcsméri Tibor
Kovács István
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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