Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án
megtartott ülésének:

a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 35-36/2013.
d./rendeletei

TÁRGYSOROZAT

1. Tárgy: Előterjesztés a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi
közhasznúsági jelentésének az elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

2. Tárgy: Előterjesztés Dr. Berényi István háziorvos praxisjogára (szóban)
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
-

Egyebek

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Dr. Halmay Balázs tiszti főorvos
Révész Viola közös önkormányzat vezetője
Takács Edina igazgatási előadó

Tiszaszentmárton, 2013. június 28.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30án megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Kovács Gábor képviselő
Leskovics Gáborné képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Orbán Ferencné képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Dr. Halmay Balázs tiszti főorvos
Takács Edina igazgatási előadó
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés 2 napirendi pontjának a
megtárgyalására, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi
közhasznúsági jelentésének az elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ez év márciusában tárgyalta a képviselő-testület a TI-KÖSZ Nonprofit
Közhasznú Kft beszámolóját, most pedig a közhasznúsági jelentés került testület elé.
Elmondja, hogy márciusban hozott egy döntést a képviselő-testület a törzstőke leszállításáról,
de azt nem kellene a cégbíróságon átvezettetni.
Dr. Szép Béláné: Ő is beszélt a könyvvizsgálóval, de ezt a lépést a könyvvizsgáló sem
támogatta. Elmondása szerint ezzel tovább nő a felhalmozott veszteség.
Szélné Papp Aranka: Felveti, hogy a Szabó Zoltánné munkáját, amit a TI-KÖSZ-nél végez,
valamilyen módon honorálni kellene.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint ennek nincs akadálya, ha a TI-KÖSZ kft megteremti ennek a
forrását. Úgy látja, hogy a TI-KÖSZ-szel kapcsolatos teendők beleférnek a munkaidejébe. A
Start projektekben a bruttó bér 75.500,- Ft, ő pedig 106.000,- Ft-ot kap. 2011. évben 4
hónapra fizettek bért neki is, aminek a fedezete lenullázta a gazdasági társaságot.
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Boros Gyula: Egyetért a polgármesterrel.
közalkalmazott sem keres ettől többet.

Véleménye

szerint

hasonló

kvalitású

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2013. (V.30.) számú
Határozata
a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A Képviselő-testület:

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft közhasznúsági jelentéséről készült előterjesztést
megtárgyalta és azt e l f o g a d j a .

A határozatról értesülnek:
1./ TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft Tiszaszentmárton

2.Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés Dr. Berényi István háziorvos praxisjogára (szóban)
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület tagjai előtt, hogy Dr. Berényi István háziorvos
közalkalmazotti jogviszonya 2013. május 31. napjával megszűnik. Ebből az alkalomból
szerettek volna egy kis ünnepséget szervezni, de azt doktor úr elutasította. Az volt a kérése,
hogy akik a 2012. szeptember 19-ei együttes ülésen részt vettek, azok előtt történjen az ő
irányába egy bocsánatkérés a praxisjoggal kapcsolatban. Erre az ülésre meghívást kapott a
tiszti főorvos Dr. Halmai Balázs, aki el is fogadta a meghívást. Révész Viola aljegyző is
elfogadta a meghívást, azonban ma jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, mert a
Záhonyi Önkormányzatnak is ülése van. A korábban említett testületi ülésen elhangzott, hogy
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Dr. Berényi István háziorvosnak nincs praxisjoga, tekintettel arra, hogy ő közalkalmazottként
és nem vállalkozó orvosként végezte a háziorvosi tevékenységet.

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy mi hangzott még el a tavaly szeptemberben megtartott
testületi ülésen. Azóta átadásra került doktor úr részére a praxisjogról szóló igazolás.

Dr. Halmai Balázs: Úgy gondolja helyénvaló, hogy Dr. Berényi István háziorvos elégtételt
kér a történtekért. Amikor meghallotta, hogy sor kerül erre a testületi ülésre, úgy gondolta,
hogy itt a helye. Amikor tudomására jutott, hogy tévedett, ezt követően személyesen eljött
Tiszaszentmártonba, hogy megbeszéljék a vezetéssel, hogy mi az, ami jogosan megilleti a
doktor urat és megbeszéljék a követendő lépéseket. Azt szerette volna, hogy doktor úrnak
kára ne származzon abból, hogy a jogszabály ismerete nélkül hangzott el az álláspontja.
Megköveti és sajnálja, hogy a hatóság képviseletében nem pontosan reagált erre az ügyre. A
praxisjogról a 313/2011. (XII.23.) számú kormányrendelet és a 2000. évi II. törvény
rendelkezik. Ő is nagyon magabiztosan állította, hogy közalkalmazottnak nincs praxisjoga.
Elmondja, hogy nagyon sok háziorvosi praxis elidegenítésének volt már részese, de Berényi
doktor az első esete, aki közalkalmazottként megy nyugdíjba. Ha ezt a törvénytervezet most
elé kerülne, ő nem támogatná, hogy közalkalmazott szerezhessen praxisjogot. A
közalkalmazottnak nem kell műszereket vásárolni, nem kell alkalmazottakat fizetni, mert
mindent megcsinál helyette az önkormányzat. Nagyon restelli a kialakult helyzetet, de nem
tud másat mondani, csak ismételni önmagát.
Dr. Berényi István: Köszöni az elnézést kérő szavat. Az az igazság, hogy ezért nagy harcot
vívott. Ez nemes gesztus, de nem pótolja az átvirrasztott éjszakákat. Rosszul esett neki, hogy
a tiszti főorvos úr határozott ígéret ellenére sem nézett utána a dolgoknak, amikor ő azt
állította, hogy van praxisjoga. Egy kicsit sértve érzi magát, hiszen korábban az orvosok
szabad választására volt bízva, hogy vállalkozik-e, vagy marad az önkormányzat
alkalmazásában. Nem sajnálja ő a vállalkozó háziorvosokat, hiszen terepjáróval közlekednek
és 1-2 autót üzemeltetnek. Ő saját kocsit használ, melyet saját pénzéből vásárolt, nem sajnálja
ő a vállalkozókat.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a tévedés jár-e valamilyen következménnyel?
Dr. Szép Béláné: Berényi doktor úrnak 2013. május 31. napjával fog a közalkalmazotti
jogviszonya megszűnni. Ezt követően 6 hónap áll a rendelkezésére, hogy a praxisjogot
értékesítse. A praxisjog vásárlójával előszerződés kell doktor úrnak kötni, melyet be kell
nyújtani a képviselő-testülethez. Ezt követően dönt a testület, hogy köt-e vele szerződést,
vagy kinevezi közalkalmazottként a háziorvosi feladatok ellátására.
Dr. Berényi István: Az önkormányzat írjon ki pályázatot a praxisjog értékesítésére.
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Dr. Szép Béláné: A praxisjog személyhez fűződő jog, azt az önkormányzat nem értékesítheti
és nem is vásárolhatja meg.
Dr. Berényi István: Úgy gondolja, hogy akkor lett volna teljes ez a testületi ülés, ha minden
érintett itt van. Tudomása szerint a testület Pavlovics doktort már kinevezte.
Szűcs Dezső: Pavlovics doktor feltételesen van kinevezve. Abban az esetben fogja a
háziorvosi feladatokat ellátni, ha Berényi doktornak nem sikerül a praxist értékesítenie.
Kérdezi, hogy Berényi doktor mikor fog tudni kiköltözni a lakásból?
Dr. Berényi István: Még nem tudja pontosan. Lakást szeretne Záhonyban vásárolni.
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy Berényi doktor még 6 hónapig, amíg praxisjoga van, lakhasson
a szolgálati lakásban.
Javaslattal a képviselő-testület 6 egyhangú, igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2013. (V.30.) számú
határozata
a háziorvosi szolgálati lakás leadásáról

A Képviselő-testület:

Egyetért azzal, hogy Dr. Berényi István nyugdíjas háziorvos a Tiszaszentmárton, Táncsics
utca 1/B szám alatt található háziorvosi szolgálati lakást 2013. november 30. napjáig –
praxisjogának fennállásáig - használja és 2013. december 1. napjával adja vissza az
önkormányzat részére.

A határozatról értesülnek:
1./ Dr. Berényi István háziorvos
Egyebek:
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1./ Szűcs Dezső polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az
élelmiszerbanktól nagy értékű élelmiszeradományt kaptak, melynek kiosztására a jövő héten
fog sor kerülni.

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, az Szűcs Dezső polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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