Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének és Zsurk község Képviselő
testületének 2013. április 23-án megtartott együttes ülésének:
a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai:20-21/2013
d.) rendeletei: e.) mellékletei

Napirendi

pontok

1./ Előterjesztés a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetésére, a 62/2012. (IX.
24.) számú határozat módosítására
Előadó: Szücs Dezső polgármester
2./egyebek

Tiszaszentmárton, 2013. április 18.

Szücs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. április 23-án megtartott Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének együttes testületi ülésén.

Jelen vannak:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata részéről:
Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Szabó Károly képviselő
Kovács Gábor képviselő
Zsurk Község Önkormányzata részéről:
Pócsikné Vakula Ágnes polgármester
Sebők János alpolgármester
Farkas Géza alpolgármester
Kutasi Albert képviselő
Pócsik Gábor képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
Révész Viola Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javaslatot tesz az együttes ülés egy napirendi pontjának a
megtárgyalására, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett.

Pócsikné Vakula Ágnes polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja,
hogy Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 települési képviselő jelenlétével
határozatképes. Javaslatot tesz az együttes ülés egy napirendi pontjának a megtárgyalására,
mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett.

103.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának
megszűntetésére, a 62/2012. (IX. 24.) számú határozat módosítására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Dr. Berényi István kérte, hogy a közalkalmazotti jogviszonya
2013. május 31. napjával kerüljön közös megegyezéssel megszűntésre, tekintettel arra, hogy
már nyugdíjas. 16 nap időarányos szabadság illeti meg, így az utolsó munkában töltött napja
2013. május 8. Ismert a testület előtt, hogy legutóbbi testületi ülésen nem volt tisztázott, hogy
a praxisjog megilleti-e a háziorvost, de azóta egyértelmű lett, hogy igen. A praxisjog a
közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetésétől számított 6 hónapig illeti meg. A
praxisjog személyhez fűződő jog, ami hat hónap után visszaszáll az önkormányzatra,
amennyiben azt nem sikerül a háziorvosnak értékesítenie.
Szélné Pap Aranka: Mi van akkor, ha a háziorvos értékesíti a praxist?
Szűcs Dezső: A praxist lehetősége van a háziorvosnak értékesítenie, ha van rá vevő.
Pavlovics doktor elmondta, hogy ő nem kívánja a praxist megvásárolni. Az önkormányzat
mondhatja azt, hogy nem kíván feladatellátási szerződést kötni azzal a háziorvossal, akinek
Berényi doktor el kívánja adni a praxisát. Ezt azonban nagyon meg kell indokolni. Javasolja,
hogy külön döntés szülessen a Berényi doktor és külön határozat a Pavlovics doktor ügyében.
Elmondja, hogy Berényi doktor több mint 35 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 40
éves jubileumi jutalomra lesz jogosult, mely az öthavi illetményének megfelelő összeg. Ezen
túl javasolja, hogy Berényi doktor részére jutalom címén négy havi illetményének megfelelő
összeget fizessenek ki. Ezzel a megoldással nem szeptember végén, hanem május 31-el
szűnne meg a doktor úr közalkalmazotti jogviszonya.
Boros Gyula: Attól tart, hogy Berényi doktor nem fog megelégedni a jutalom összegével,
illetve a jubileumi jutalommal. Véleménye szerint követeléseket fog még az önkormányzatok
elé állítani. A praxisjog értékesítése tekintetében mindent meg fog tenni. Itt a jogszabály
szerint a kiindulási alap az éves finanszírozás 80 %-a. Mi van akkor, ha el tudja adni a praxist
a háziorvos, ugyanakkor van egy érvényes döntése a testületeknek, mely szerint Pavlovics
doktort alkalmazzák.
Dr. Szép Béláné: Ha el tudja adni a praxisjogát Berényi doktor, akkor két lehetősége van az
önkormányzatnak. A vevővel feladatellátási szerződést köt a háziorvosi tevékenység
ellátására, vagy azt mondja, hogy nem szeretné, ha a vevő látná el a háziorvosi feladatokat a
településen. Ezt azonban nagyon meg kell indokolni, hogy miért nem akarja az önkormányzat,
hogy a vevő legyen a háziorvos a településen. A kialakult helyzet kezelésére fog létrejönni a
megállapodás, amennyiben azt Pavlovics doktor is aláírja azt. A megállapodás szerint csak
akkor lesz Pavlovics doktor alkalmazva, ha a település lakosainak a megelégedésésre látja el a
feladatát.
Szélné Pap Aranka: Neki nem kézzel fogható az a megfogalmazás, hogy „ha a lakosság
részéről nem érkezik kifogás”. Ez alatt mit lehet érteni?
104.

Szűcs Dezső: Ő ezalatt szakmai kifogást ért.
Révész Viola: Javasolja a 4. pontot kiegészíteni azzal, hogy ha a praxis értékesítésre kerül,
abban az esetben Pavlovics doktor eláll a feladatellátástól.
Orbán Ferencné: Azt tapasztalta, hogy megindult az áskálódás a rendelőben Pavlovics
doktor ellen. Ő is javasolja, hogy törlésre kerüljön a megállapodásból az a mondat, hogy ha a
doktor ellen nem érkezik kifogás, abban az esetben láthatja el a háziorvosi feladatokat.
Révész Viola: Javasolja, hogy kerüljön a megállapodás kiegészítésre azzal, hogy ha
értékesítésre kerül a praxis, abban az esetben nem köt az önkormányzat szerződést Pavlovics
doktorral.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a megállapodás 2. pontja kerüljön törlésre, a jelenlegi 3.
pontból legyen 2. pont. Az utolsó pont pedig az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra:
„Tekintettel a 2. pontban foglaltakra, a megállapodó felek kölcsönösen rögzítik, hogy csak
abban az esetben kerülhet sor 2013. december 1. napjával feladatellátási szerződés
megkötésére, illetve közalkalmazotti jogviszony létesítésére Dr. Pavlovics Miklós
háziorvossal, hogy ha a Dr. Berényi István háziorvos számára nyitva álló időtartam alatt a
praxisjog értékesítése nem jár eredménnyel, az az a praxisjog nem kerül értékesítésre.”
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel tiszaszentmártoni képviselő-testületnek a
Berényi doktorral kapcsolatos határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2013. (IV.23.) számú
Határozata
A háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetéséről

A képviselő-testület:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a.)
pontja alapján Dr. Berényi István háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát – a közalkalmazott
kérelmére - 2013. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. Egyetért azzal, hogy
Dr. Berényi István háziorvos településen végzett lelkiismeretes munkájának elismerésként a
polgármester a közalkalmazottat négy havi jutalomban részesítse.
Felkéri a polgármestert, hogy állapítsa meg Dr. Berényi István részére a negyvenéves
közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat, mely öthavi illetményének megfelelő
összeg.
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A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Berényi István Tiszaszentmárton, Táncsics út 1.
Pócsikné Vakula Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a zsurki képviselő-testületnek a
Berényi doktorral kapcsolatos határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Zsurk Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2013. (IV.23.) számú
Határozata
A háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetéséről

A képviselő-testület:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a.)
pontja alapján Dr. Berényi István háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát – a közalkalmazott
kérelmére - 2013. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. Egyetért azzal, hogy
Dr. Berényi István háziorvos településen végzett lelkiismeretes munkájának elismerésként
Tiszaszentmárton Község polgármestere a közalkalmazottat négy havi jutalomban részesítse.
Felkéri Tiszaszentmárton Község polgármesterét, hogy állapítsa meg Dr. Berényi István
részére a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat, mely öthavi
illetményének megfelelő összeg.

A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Berényi István Tiszaszentmárton, Táncsics út 1.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a tiszaszentmártoni képviselő-testületnek a
Pavlovics doktorral kapcsolatos határozat-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a
képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2013. (IV.23.) számú
Határozata
A 62/2012. (IX.24.) számú határozat módosításáról

A képviselő-testület:

Dr. Pavlovics Miklós (sz.: Beregszász, 1953. 05. 17., an.: Kurucz Magdolna) Kisvárda,
Várdai I. út 32. sz. alatti lakos, háziorvost – benyújtott pályázata alapján - 2013. december 1.
napjával nevezi ki határozatlan időre háziorvosnak / köt vele feladatellátási szerződést,
amennyiben Dr. Berényi István háziorvos számára nyitva álló időtartam alatt a praxisjog
értékesítése nem jár eredménnyel.
Egyetért azzal Dr. Pavlovics Miklós háziorvos a szükséges időtartamig ellássa a helyettesítési
feladatokat a 62/2012. (IX.24.) számú határozatban foglaltak szerint.
A határozat mellékletét képező megállapodást az elhangzott módosítással elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Pavlovics Miklós Kisvárda, Várdai I. út 32.

Megállapodás

amely létrejött egyrészről Dr. Pavlovics Miklós (szül.: Beregszász, 1953. 05. 17., anyja neve:
Kurucz Magdolna) Kisvárda, Várady István út 32. alatti lakos, másrészről Tiszaszentmárton
Község Önkormányzata (4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30., képviseli: Szűcs Dezső
polgármester), valamint Zsurk Község Önkormányzata (4627 Zsurk, Dózsa Gy. út 4.,
képviseli: Pócsikné Vakula Ágnes polgármester ) között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételek mellett:

1.

A megállapodást kötő felek megállapítják, hogy Tiszaszentmárton Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Zsurk Község önkormányzatának
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Képviselő-testülete a háziorvosi feladatok ellátására közalkalmazotti jogviszony
keretében kívánta alkalmazni Dr. Pavlovics Miklóst. Megállapodnak a felek abban,
hogy jelen megállapodással szándékaikat és az azt megjelenítő jogviszonyaikat az
alábbiak szerint módosítják:
2.

Dr. Pavlovics Miklós kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3.§ (5) bekezdése értelmében Dr. Berényi
Istvánt közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésétől számított 6 hónap időtartamig
praxis jogának értékesítési lehetősége illeti meg, mely időtartam alatt a háziorvosi
tevékenység folytatására csak helyettesítés keretében van lehetőség.

3.

Tekintettel a 2. pontban foglaltakra, a megállapodó felek kölcsönösen rögzítik, hogy
abban az esetben kerülhet sor 2013. december 1. napjával feladatellátási szerződés
megkötésére, illetve közalkalmazotti jogviszony létesítésére Dr. Pavlovics Miklós
háziorvossal, hogy ha a Berényi István háziorvos számára nyitva álló időtartam alatt a
praxisjog értékesítése nem jár eredménnyel, az az a praxisjog nem kerül értékesítésre.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyóan
aláírják.
Tiszaszentmárton, 2013. május 2.

Dr. Pavlovics Miklós
háziorvos

Szűcs Dezső
polgármester

Pócsikné Vakula Ágnes
polgármester

Pócsikné Vakula Ágnes polgármester szavazásra teszi fel a zsurki képviselő-testületnek
Pavlovics doktorral kapcsolatos határozat-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a
képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Zsurk Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2013. (IV.23.) számú
Határozata
Dr. Pavlovics Miklós alkalmazásáról
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A képviselő-testület:

Dr. Pavlovics Miklós (sz.: Beregszász, 1953. 05. 17., an.: Kurucz Magdolna) Kisvárda,
Várdai I. út 32. sz. alatti lakos, háziorvost – benyújtott pályázata alapján - 2013. december 1.
napjával nevezi ki határozatlan időre háziorvosnak / köt vele feladatellátási szerződést,
amennyiben Dr. Berényi István háziorvos számára nyitva álló időtartam alatt a praxisjog
értékesítése nem jár eredménnyel.
Egyetért azzal Dr. Pavlovics Miklós háziorvos a szükséges időtartamig ellássa a helyettesítési
feladatokat a Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2012.
(IX.24.) számú határozatban foglaltak szerint.
A határozat mellékletét képező megállapodást az elhangzott módosítással elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Pavlovics Miklós Kisvárda, Várdai I. út 32.

Megállapodás

amely létrejött egyrészről Dr. Pavlovics Miklós (szül.: Beregszász, 1953. 05. 17., anyja neve:
Kurucz Magdolna) Kisvárda, Várady István út 32. alatti lakos, másrészről Tiszaszentmárton
Község Önkormányzata (4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30., képviseli: Szűcs Dezső
polgármester), valamint Zsurk Község Önkormányzata (4627 Zsurk, Dózsa Gy. út 4.,
képviseli: Pócsikné Vakula Ágnes polgármester ) között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételek mellett:

1.

A megállapodást kötő felek megállapítják, hogy Tiszaszentmárton Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Zsurk Község önkormányzatának
Képviselő-testülete a háziorvosi feladatok ellátására közalkalmazotti jogviszony
keretében kívánta alkalmazni Dr. Pavlovics Miklóst. Megállapodnak a felek abban,
hogy jelen megállapodással szándékaikat és az azt megjelenítő jogviszonyaikat az
alábbiak szerint módosítják:

2.

Dr. Pavlovics Miklós kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3.§ (5) bekezdése értelmében Dr. Berényi
Istvánt közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésétől számított 6 hónap időtartamig
praxis jogának értékesítési lehetősége illeti meg, mely időtartam alatt a háziorvosi
tevékenység folytatására csak helyettesítés keretében van lehetőség.

109.

3.

Tekintettel a 2. pontban foglaltakra, a megállapodó felek kölcsönösen rögzítik, hogy
abban az esetben kerülhet sor 2013. december 1. napjával feladatellátási szerződés
megkötésére, illetve közalkalmazotti jogviszony létesítésére Dr. Pavlovics Miklós
háziorvossal, hogy ha a Berényi István háziorvos számára nyitva álló időtartam alatt a
praxisjog értékesítése nem jár eredménnyel, az az a praxisjog nem kerül értékesítésre.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyóan
aláírják.
Tiszaszentmárton, 2013. május 2.

Dr. Pavlovics Miklós
háziorvos

Szűcs Dezső
polgármester

Pócsikné Vakula Ágnes
polgármester

Az ülésen több napirend nem volt, ezért azt a polgármester bezárta.

K.m.f.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Pócsikné Vakula Ágnes
polgármester

Révész Viola
jegyző

110.

