
 

 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én (szerda)  
megtartott ülésének: 

 

a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai :  
d./rendeletei 

TÁRGYSOROZAT 

 
 

1. Előterjesztés a háziorvosi praxiskörzeten feladatot ellátni kívánó személy 
             bemutatkozására 
           Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
              Pócsikné Vakula Ágnes polgármester  
 
 

 
 

1. Egyebek:  
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

- Révész Viola Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina mb. aljegyző 
- Dr. Rácz Attila háziorvos jelölt 

 

Tiszaszentmárton, 2014. június 12. 

 

                                                                               Szűcs Dezső 

                                                                                polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton  Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Zsurk Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én (szerda) a tiszaszentmártoni 
önkormányzat tanácskozó termében megtartott együttes üléséről. 

Jelen vannak Tiszaszentmárton Község Önkormányzata részéről: 
Szűcs Dezső polgármester 
Boros Gyula alpolgármester 
Leskovics Gáborné képviselő 
Kovács Gábor képviselő 
Szabó Károly képviselő 
Orbán Ferencné képviselő 
Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Jelen vannak Zsurk Község Önkormányzata részéről: 
Pócsikné Vakula Ágnes polgármester 
Farkas Géza alpolgármester 
Kutasi Albert képviselő 
Pócsik Gábor képviselő 
Sebők János alpolgármester 
 
Meghívottként jelen van:    Révész Viola Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
               Jegyzője 
              Takács Edina mb. aljegyző 
    Dr. Rácz Attila háziorvos jelölt 
  
            
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testüleekt tagjait. Megállapítja, 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, az ülésen a 
7 fő települési képviselőből jelen van 7 fő  képviselő. Javasolja  a képviselő-testületnek a 
meghívóban közölt 1 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

Pócsikné Vakula Ágnes polgármester köszönti a képviselő-testületek tagjait. Megállapítja, 
Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, az ülésen az 5 fő 
települési képviselőből jelen van 5 fő  képviselő. Javasolja  a képviselő-testületnek a 
meghívóban közölt 1 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
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Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a háziorvosi praxiskörzeten feladatot ellátni kívánó személy 
bemutatkozására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
              Pócsikné Vakula Ágnes polgármester  
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy Dr. Berényi István háziorvos 2013. 
május 31. napjával nyugdíjba vonult. A praxis betöltetlenné vált, melyet helyettesítéssel 
tudtak kezelni. Dr. Kalmár József és Dr. Tolcsvai Melinda látták el a helyettesítő feladatokat.  
A két orvoson kívül Dr. Pavlovics Miklós is  ellátja a helyettesítési feladatokat, akivel május 
hónapban úgy indultak, hogy ő lesz az az orvos, aki a két településen közreműködik a 
háziorvosi feladatok ellátásában. A praxisjog értékesítésére nyitva álló idő után töltötte volna 
be az állást, december 1. napjától. Majd Pavlovics doktor egészségi állapota megromlott és 
nem tudott eleget tenni ennek a feladatnak. Időközben felépült és úgy nyilatkozott, hogy amíg 
nem lesz végleges megoldás, addig közreműködik a helyettesítési feladatok ellátásában. Rácz 
doktorral 2013. decemberében találkozott. Akkor tájékoztatta, hogy ez a megüresedett praxis 
háziorvost keres. Tájékozódott a település kondicióiról, de akkor még nem tudott pozitív 
választ adni. Azt kérte, hogy 2014. március végén térjenek vissza erre a történetre és akkor 
már fog tudni válaszolni, hogy érdekli-e a praxis, vagy nem. Eleget tett a megkeresésnek és 
ekkor már doktor úr pozitívan reagált. Személyesen is találkoztak rövid időn belül. Felkereste 
a zsurki polgármester asszonnyal Dr. Halmay Balázst, aki nem látta akadályát ennek a 
foglalkoztatásnak. Elmondta, hogy ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot az OALI-val, 
mert a tartósan betöltetlen praxis esetében rajta keresztül történik a foglalkoztatás, az OALI 
finanszírozza az orvos bérét. Ez addig lesz így, amíg a háziorvos meg nem szerzi a 
szakvizsgáját, ami leghamarabb két év. Elő fognak írni heti két képzési napot, melyből egyet 
oktató kórházban kell eltölteni. Az egyik munkanap, a másik munkaszüneti nap lesz. Doktor 
úr eljött most a településre azért, hogy a képviselő-testületekkel is találkozzon és 
bemutatkozzon.  
 
Dr. Rácz Attila: Elmondja, hogy ő hajdúdorogi születésű, a felesége pedig eperjeskei. Innen 
került látóképbe, polgármester úr felvette vele a kapcsolatot azzal, hogy ennek a két 
településnek az egészségügyi ellátását megpályázhatná. Tanulmányaiból 4 évet 
Németországban, Kölnben végzett. Nyíregyházán töltött két évet, mint szövettanász. Felesége 
gyógyszerésznek tanul, ezért, gondolta, hogy jó lenne visszakerülni Debrecenbe. Ott az 
urológiai osztályon dolgozott, operált, osztályos orvos volt. Ott a főnökével nem jutottak 
közös nevezőre, ezért úgy gondolta, hogy olyan helyet választ, ahol képezheti magát. A házi 
orvostan felé  orientálódott, melynek befejezésére várhatóan 2 éven belül sor került. Most ezt 
a feladatot az OALI-n keresztül tudná ellátni. Jelenleg belgyógyászati osztályon dolgozik és 
előre láthatólag 20104. november 1-el tudja leghamarabb ezt a pozíciót elvállalni. 
Megtörténtek az első lépések az OALI-val és korábban egyeztettek az ANTSZ-szel is.  
Jövőbeni tervei között elsősorban a szakvizsga a legfontosabb. Felesége hamarosan végez a 
Debreceni Egyetemen. Tervei között szerepel egy kézi gyógyszertár létesítése, később pedig 
egy igazi gyógyszertár létrehozása. Mind a két polgármester részéről felajánlásra került a 
szolgálati lakás, de úgy döntöttek a tiszaszentmártoni lakást szeretnék elfoglalni. A kertet is 
szívesen használnák. Részt vett már rendelésen, figyelte a lakosság összetételét, a 
betegségeket, a szociális helyzetet és lát benne fantáziát. November 1-től jönne dolgozni, de 
már nyáron szeretne megjelenni további rendelésen, hogy ismerkedjen az itt lakókkal. Minden 
családi orvosi praxis más és más. Lehetőséget lát arra is, hogy a záhonyi központi ügyeletben 
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részt vegyen. Az ügyeletszervezőkkel jó kapcsolatot ápol. Tájékoztatásként megemlíti, hogy 
amíg ő ezt az álláshelyet betölti, az OALI fogja a foglalkoztatását biztosítani.  
Ebből adódóan a körzet finanszírozása meg fog emelkedni. Ő 4 napot lesz a két településen. 
Egy napot kórházban is kell töltenie minden héten. Egy hétközi és egy hétvégi napon lesz a 
képzés. Ez nem lehet hétfő és nem lehet péntek. Akkor helyettesítő orvos lenne a két faluban, 
melynek szintén az OALI fizeti a bérét.   
 
Pócsikné Vakula Ágnes: Örül annak, hogy fiatal orvos fog jönni a két településre. 
Véleménye szerint nem mindig a gyógyszer gyógyítja a beteget, kell a jó szó is. Úgy látja, 
hogy a helyettesítés miatt nagyon sok kártyát átvittek a betegek Mosolygó doktorhoz, de bízik 
abban, hogy a doktor azokat vissza fogja szerezni. A lakosságot tájékoztatni fogják az új 
orvos jöveteléről. 
 

Pócsikné Vakula Ágnes polgármester távozik az ülésteremből. 
 

Szélné Pap Aranka: Köszöni a doktor úr részletes bemutatkozását, tájékoztatását. Kérdezi, 
hogy a rendelő felszereltségével meg van-e elégedve, vagy az fejlesztésre szorul? 
 
Dr. Rácz Attila: A szakmai és a tárgyi minimum feltételeknek a rendelő megfelel. Örömmel 
töltötte el, hogy a rendelőben két darab EKG készülék is van. A felszereltséget az ANTSZ 
ellenőrzi, ha valami nem lenne a rendelőben, azt úgy is jelezné. Ennek ellenére fejleszteni 
mindig kell.  A fogyóeszközöket pótolni kell, a szoftvert fejleszteni kell. 
 
Boros Gyula: Az emberi egészség karbantartását nagyon fontosnak tartja. Örül, hogy elnyerte 
a doktor úr tetszését az itteni környezet. Az igényeiről már tájékoztatta polgármester úr a 
képviselő-testületet és megpróbálnak az elvárásainak eleget tenni.  
 
Dr. Rácz Attila: Elmondja, hogy amíg a tanulmányait folytatja, addig közalkalmazotti 
jogviszonyban lesz. A jövőbeni munkáját pedig majd meglátják, hogy közalkalmazott vagy 
vállalkozó legyen. A nejének is vannak elképzelési, melynek nagyon örül. Most a 
legfontosabb célja a házi orvostan szakvizsga letétele. Legalább 5-10, 25 éves ciklusokban 
gondolkodik. Volt szövettanász, sebész, dolgozott az urológián, ismerkedett a 
belgyógyászattal és most a házi orvosi tevékenység felé hajlik. Sok mindennel találkozott 
eddig a munkája során. Véleménye szerint az ügyelet jól felszerelt, most már van 
gyógyszerkészlet is.  
 
Farkas Géza: Nagyon örül, hogy a doktor urat megismerhette és bízik abban, hogy változást 
fog hozni a településre. Kérdezi, hogy hogyan tervezi a betegségmegelőzést?  
 
Sebők János: Ő is nagyon fontosnak tartja a prevenciót.  
 
Dr. Rácz Attila: Úgy gondolja, hogy az orvos feladata a gyógyítás és nem a prevenció. Ez 
egy szak az egyetemen. Ez állami feladat. Meghatározó az a példa, amit a saját szüleitől kap a 
gyermek.  
 
Leskovics Gáborné: Örömmel veszi, hogy olyan orvos fog jönni a településre, aki meg fogja 
hallgatni az embereket. Nagyon örültek az ott élők, amikor meghallották, hogy fiatal orvos 
jön a településre. A mai fiatalok a nagy városba mennek dolgozni, vagy ki mennek külföldre. 
Neki is az a véleménye, hogy nem csak gyógyszerrel lehet a betegeket gyógyítani, egy kicsit a 
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lelki problémát is gyógyítani kell. Már nem aktív pedagógus, de azt hallotta a volt kollegáktól, 
hogy nagyon elterjedt a településen a füves cigaretta használata.  
 
 
Szűcs Dezső: Megköszöni Dr. Rácz Attilának, hogy ellátogatott a településre és 
bemutatkozott a két képviselő-testületnek.  
 
 

Az ülésnek több napirendje nem volt, azt Szűcs Dezső polgármester bezárta. 
 
 
 
Szűcs Dezső       Dr. Szép Béláné 
polgármester       jegyző 
 
 
Pócsikné Vakula Ágnes     Révész Viola 
polgármester       jegyző 


