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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. április 12. napján – 1505 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Fekete Attila, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor és Uj Zoltán
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Szabados Éva aljegyző
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az aljegyző hölgyet.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Fekete
Attila, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor és Uj Zoltán képviselők urak jelezték távolmaradásukat.
Javaslatot tesz az alábbi napirend megvitatására:
1) Újabb javaslat a gyermekorvosi körzet feladatellátására
Bejelentés
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 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: Újabb javaslat a gyermekorvosi körzet feladatellátására
Pap István Tibor polgármester: Az április 7.-ei rendkívüli ülésén döntött a képviselő-testület
arról, hogy a mezőhegyesi betöltetlen gyermekorvosi körzet helyettesítésére, heti 15 órás
időtartamban Dr. Rácz Zsoltot, a mezőhegyesi II. számú körzet háziorvosát bízza meg és vele
köt megbízási szerződést. Azóta doktor úr jelezte, hogy egyedül mégsem vállalja a feladat
ellátását. Tárgyalást folytatott egy doktornővel is, de sajnálatos módon nem tudja elvállalni a
gyermekorvosi feladatokat. A tegnapi nap során személyesen egyeztetett a Békés Megyei
Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal vezetőjével és a Népegészségügyi Osztályával,
áttekintették a lehetőségeket, és az alapján arra a megoldásra jutottak, hogy a város három
háziorvosa, Dr. Balla Szilárd, Dr. Rácz Zsolt és Dr. Guti Pál együttesen látnák el a feladatot
2022. április 1.-jétől 6 hónapon keresztül, összesen minimum heti 15 óra rendelési idő mellett,
helyettesítés keretében. A működési engedélyt is e szerint kérnék meg, amennyiben a testület
elfogadja ezt a határozati javaslatot. Azt a szóbeli információt kapta még ezen a megbeszélésen,
hogy attól, hogy Dr. Varga Sándor halála előtt lemondott a praxisról, a praxisjog a családra
szállt, akik 6 hónapig rendelkezhetnek felette, nem szállt vissza az önkormányzatra. Két
lehetőség van jelenleg. Az egyik a három háziorvos megbízása, a másik pedig, ha 6 hónapon
belül találnak szakvizsgával rendelkező gyermekorvost, amire sajnos nagyon kevés esély van.
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Ezért egyelőre meg kellene bízni a 3 háziorvost. Ők ezt ilyen formában vállalják. Ha közben
találnak gyermekorvost, szerződést kell majd bontani a 3 háziorvossal. Továbbra is fennáll az,
hogy az április hónapra eső NEAK finanszírozást – a döntést követően - az önkormányzat
megkaphatja, mert a háziorvosok látták el 2022. március 10 napjától, és jelenleg is a
gyermekorvosi feladatokat, eddig ingyenesen. Ez esetben a leutalt finanszírozásból történne az
április havi kifizetésük. Amennyiben a méltányossági kérelmünk nem támogatott, akkor az
önkormányzatnak kell – megegyezés alapján – fejenként bruttó 455.000, -Ft/háziorvosi körzet
összeget biztosítani a gyermekorvosi körzet ellátásának április havi finanszírozásra. A
Népegészségügyi Osztály tájékoztatása alapján a három háziorvossal és a szakdolgozó
asszisztenciával is megbízási szerződést kell kötni, amennyiben nem az önkormányzat
alkalmazza az asszisztenst. Ők a tevékenységet az önkormányzat részére biztosított NEAK
finanszírozásból végeznék. Ezen támogatásból a vállalkozó orvosok fizetnék a körzet
valamennyi működési kiadását. A Népegészségügyi Osztály felhívta a figyelmét, hogy a tárgyi,
környezeti, személyi felelősségbiztosítást és a minimumfeltételt az önkormányzatnak kell
biztosítania.
Kovács István képviselő: A havi bruttó 455.000, -Ft összeget minden háziorvos azonos
mértékben kapja, attól függően, hogy adott hónapban hány gyermeket láttak el?
Pap István Tibor polgármester: Az alapdíjat igen, de ez több tényező függvénye lehet. Van
fix díj is, de a díj egy része az esetszámon múlik, tehát erre konkrétumot nem tud mondani. A
gyermekek megoszlása háziorvosonként is bizonytalan még.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A lakosság felé történő megfelelő kommunikáció nagyon
fontos lenne.
Pap István Tibor polgármester: Igen, egyetért. Igyekeznek majd olyan tájékoztatást adni a
szülőknek, hogy a körzet betöltetlen, egyelőre a 3 háziorvos látja el és bármelyikükhöz vihetik
a gyermeküket.
Tarkó Gábor képviselő: Az idő múlásával egyre kevesebb lesz az esély arra, hogy a
gyermekorvosi praxisra alkalmas személyt találjon az önkormányzat.
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat sajnos nem tud ennél többet tenni a
megoldás érdekében. Vagy a három háziorvost megbízza, vagy szakvizsgával rendelkező
gyermekorvost talál, de addig nem lesz ellátás, amíg ez nem sikerül.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A testület és a hivatal dolgozói mindent megtett annak
érdekében, hogy a problémát megoldják. A szülő döntése, hogy gyermekét melyik
háziorvoshoz viszi. A védőoltás beadása legyen biztosított, ez a fontos.
Pap István Tibor polgármester: Igen. A speciális és bonyolult eseteket többnyire
szakrendelésre utalják be az orvosok.
Kovács István képviselő: A március 29.-i ülésén döntött a testület a gyermekorvosi rendelő
informatikai eszközparkjának fejlesztéséről. A jelen helyzettől függetlenül ezek beszerzése
megtörténik?
Pap István Tibor polgármester: Igen, erről született egy döntés. Hibát ezzel nem követtek el,
hiszen a szoftvert később valakinek használni kell, és bizakodva tekint a jövőbe. Hat hónap
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múlva, amikortól az önkormányzat teljes joggal gyakorolja majd a praxisjogot, azonnal meg is
kell hirdetni. Szóba jöhet még a vegyes körzet kialakítása is, ha nem találnak gyermekorvost.
Kéri, akinek további kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a testület gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő betöltéséről szóló 68/2022.
(IV.7.) kt. sz. határozatát vonja vissza, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
69/2022. (IV.12.) Kt. számú határozat
A 68/2022. (IV.7.) kt. sz. határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyermekorvosi körzet
helyettesítéssel történő betöltéséről szóló 68/2022. (IV.7.) kt. sz. határozatát visszavonja.
Telelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
mezőhegyesi betöltetlen gyermekorvosi körzet helyettesítésére, összesen heti minimum 15 órás
időtartamban, 2022. április 1.-jétől előreláthatólag 6 hónap időtartamra a három háziorvost, Dr.
Rácz Zsoltot, a mezőhegyesi I. számú körzet háziorvosát, Dr. Balla Szilárdot, a mezőhegyesi
II. számú körzet háziorvosát és Dr. Guti Pált, a mezőhegyesi III. számú körzet háziorvosát bízza
meg és velük kösön megbízási szerződést, és járuljon hozzá ahhoz, hogy - szükség esetén - a
háziorvosok asszisztenciájával is megbízási szerződést kössön a helyettesítés ellátására, a
háziorvosok vállalkozásban lássák el a körzet helyettesítését, ezáltal az önkormányzat átutalja
részükre a feladatellátásra biztosított teljes összegű állami finanszírozást, melyből a vállalkozó
orvosok fizetik a körzet összes felmerült kiadását, így az asszisztenciát is, valamint a
hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozó orvosokkal és az asszisztenciával a megbízási
szerződések megkötésére, és kérje fel a polgármestert, hogy a körzet betöltése érdekében
hirdessen meg pozíciót országos egészségügyi fórumokon, továbbá a Képviselő-testület
szükség esetén – amennyiben az április hónapra esedékes központi finanszírozást nem kapja
meg - az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítsa a körzet 2022.
április havi működtetéséhez szükséges, bruttó 455.000,-Ft/háziorvosi körzet összeget, számla
ellenében, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
70/2022. (IV.12.) Kt. számú határozat
A gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő betöltése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mezőhegyesi betöltetlen
gyermekorvosi körzet helyettesítésére, összesen heti minimum 15 órás időtartamban, 2022.
április 1.-jétől előreláthatólag 6 hónap időtartamra a három háziorvost, Dr. Rácz Zsoltot, a
mezőhegyesi I. számú körzet háziorvosát, Dr. Balla Szilárdot, a mezőhegyesi II. számú körzet
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háziorvosát és Dr. Guti Pált, a mezőhegyesi III. számú körzet háziorvosát bízza meg és velük
köt megbízási szerződést.
A testület hozzájárul ahhoz, hogy - szükség esetén - a háziorvosok asszisztenciájával is
megbízási szerződést kössön a helyettesítés ellátására.
A háziorvosok vállalkozásban látják el a körzet helyettesítését, ezáltal az önkormányzat átutalja
részükre a feladatellátásra biztosított teljes összegű állami finanszírozást, melyből a vállalkozó
orvosok fizetik a körzet összes felmerült kiadását, így az asszisztenciát is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozó orvosokkal és az
asszisztenciával a megbízási szerződések megkötésére.
Felkéri a polgármestert, 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, bruttó 455.000, -Ft/háziorvosi
körzet összeget, számla ellenében.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Telelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Bejelentés
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Falu program
keretén belül benyújtott hat pályázatból négy pályázat pozitív elbírálásban részesült. Ez alapján
12,2 millió forint jut kommunális eszközök (kistraktor) beszerzésére, 10 millió forint járdák
építésére, 6 millió forint a temető fejlesztésére, továbbá 52,5 millió forint önkormányzati
ingatlan -Városháza, (födém) korszerűsítésére. Két pályázat nem nyert, a tanyagondnoki buszra
és az Alkotmány utca felújítására beadott pályázatok.
Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, bejelentés,
észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Hegedűs Béla Tibor Tibor és Kovács
István képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1530 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Dr. Szabados Éva
aljegyző

Hegedűs Béla Tibor
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

4

Kovács István
képviselő

