JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 23án megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı
alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselık, dr. Bencze Zoltán körjegyzı.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait, valamint dr. Wágner Viktor
orvost, aki a képviselı-testület mai döntésétıl függıen hamarosan a II. háziorvosi körzet
praxisának tulajdonosa lesz. Megállapítja, hogy valamennyi képviselı jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselı-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:

182/2011. (XI.23.)
Kt. sz. határozat.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./ II. sz. háziorvosi körzet betöltésére megbízási szerzıdés kötése
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1./ A II. sz. háziorvosi körzet megbízási szerzıdésének kérdése
Elıadó: Bencze István polgármester
Bencze István: Elıterjesztésében elmondja, hogy dr. Tóth István nyugdíjba vonult háziorvos
praxisának eladása ügyében megegyezés alatt áll dr. Wágner Viktor orvossal. Amennyiben a
képviselı-testület hozzájárul a megállapodáshoz, azaz úgy dönt, hogy fogadja dr. Wágner
Viktort a II. körzetbe, úgy a jövıben İ látja el a háziorvosi teendıket.
A Képviselık a meghívóval egyidıben a végzettséget igazoló dokumentumokat, igazolásokat
megkapták.
Felkéri dr. Wágner Viktort, tájékoztassa a képviselıket arról, hogyan került Dömsöddel – dr.
Tóth Istvánnal – kapcsolatba.
dr. Wágner Viktor: Sebészeti, traumatológiai szakvizsgával, illetve egy társadalom
orvostani szakvizsgával rendelkezik. Korábban Rétságon, Cegléden, illetve a Budapest XV.,
ker. szakrendelıben dolgozott, majd az országos alapellátási intézethez került 2010-ben itt
átképzési programban vesz részt, hogy háziorvosi tevékenységet folytathasson. Itt
társadalombiztosítási vizsgát tett, amennyiben a körzetben fogadják, háziorvosi szakvizsgát
tud tenni. dr. Tóth Istvánnal úgy került kapcsolatban, hogy állást keresett, s tudomására jutott,
hogy dr. Tóth István nyugdíjba vonult és a praxisjoggal İ rendelkezik. A kapcsolatfelvételt
követıen személyesen is megtekintették a körzetet, rendelıt, ekkor találkozott a

polgármesterrel és Rókusfalvy doktornıvel. Ezt követıen szóban megállapodott dr. Tóth
Istvánnal a praxis eladásáról.
A rendelı megtekintésekor tapasztalta, hogy a közmő nincs külön választva a lakás és a
rendelı között. A festés-mázolás elkészült, jó minıségben, fürdıszoba felújítása most folyik,
szintén jó minıségben. A rendelıben kialakított – nem használt öltözı – a rendelı méretét
csökkenti. A bútorzat, eszközök régiesek, javításra szorulnak. A praxis mielıbbi átvételére
elhangzott az igény, mivel augusztus óta két kolléga végzi a II. körzet betegellátását.
A körzet átvételével rengeteg adminisztrációt jelent, több féle engedély beszerzését igénylik,
ideális esetben február-márciusban tud munkába állni.
Rendelési idıvel kapcsolatban annyit módosítana, hogy a csütörtöki napon Tóth doktor
délelıtt és délután is rendelt egy-egy órát. Úgy gondolja, ha délután rendel, akkor délelıtt
nem rendelne. A délután rendelési idı 14-17 óráig lenne.
Egyelıre egyedül költözne Dömsödre, feleségét munkája, gyermekét pedig tanulmányai
Budapesthez kötik.
A asszisztensi munkát természetesen helyi szakemberrel – felnıtt szakápoló – kívánja
megoldani, aki helyismerettel rendelkezik.
Bencze István: dr. Wágner Viktor jelenleg nem rendelkezik háziorvosi szakvizsgával, a
jelenlegi törvényes szerint a praxis elfoglalásától számított 5 éven belül kell megszerezni.
Jelenleg a képviselı-testületnek csak az egyezséget kell jóváhagyni, mivel a praxisjoggal
jelenleg dr. Tóth István rendelkezik.
dr. Wágner Viktor: Mindent megtesz azért, hogy mielıbb munkába tudjon állni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a szóban ismertetett határozati javaslatot.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta, s egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:

183/2011. (XI.23.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a dömsödi II.
számú felnıtt háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban a következı
döntést hozza.
A Képviselı-testület az önkormányzat területi ellátási érdekébıl Dr. Wágner
Viktorral (szül.: Budapest, 1957.5.25.), megbízási szerzıdést köt a dömsödi
II. számú felnıtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására az
alábbi feltétellel:
- Dr. Wágner Viktor a dömsödi II. számú háziorvosi körzet mőködtetési
jogát 2012. január 31-ig megszerzi Dr. Tóth István Lajostól.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megbízási
szerzıdésnek és az orvosi lakásra vonatkozó bérleti szerzıdésnek a fenti
feltétel teljesülését követıen történı aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
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