JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. augusztus 11.-i rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János,
Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Dr. Wagner Viktor pályázó
Az Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony köszöntötte a képviselőket a
rendkívüli ülésen. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, igazoltan van távol két fő Tóth
Gábor polgármester úr és Dénes Tamás képviselő úr.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülésen egy napirendi pontot tárgyalnak meg,
melynek kérte az elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont
Tárgy:
1.)

Dr. Wagner Viktor leendő háziorvos meghallgatása.
a II. sz háziorvosi körzet ellátása ügyében.

Előadó:
Gyarmatiné Dr.Balatoni
Gyöngyi alpolgármester

1.) Napirendi pont: Dr. Wagner Viktor leendő áziorvos meghallgatása a II. sz.
háziorvosi körzet ellátása ügyében. h
Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi: Elmondta köztudott az a tény, hogy a II. számú orvosi
feladatkör akadozik, egy alkalommal már próbáltak állandó orvost találni, amely nem a
testület hibájából hiúsult meg. A törvényt figyelembe véve Dr. Perjési Györgynek fél évig
joga van a praxisjog fölött rendelkezni, az önkormányzat pedig köteles a szerződött orvost
kinevezni.
Dr. Wagner Viktorral amennyiben megegyeznek, akkor a testületnek elvi hozzájárulást kell
adni, területi kötelezettség átvállalással.
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Megkérdezte Dr. Wagner Viktort, hogy kér-e zárt ülést?
Dr. Wagner Viktor: Az gondolja, hogy nem merülhet fel olyan kérdés, amelyet zárt ülésen
kell tárgyalni.
Elmondta, hogy a benyújtott iratok nyilvánosak. Amennyiben a testület úgy gondolja, hogy
mást szeretne azt is elfogadja.
1982-ben végezte el az orvostudományi egyetemet, alapellátásban dolgozott, sebészettel
foglalkozott, ezekből a szakmákból megszerezte a szakvizsgát. A háziorvosi szakvizsgája
még hiányzik, a Társadalom-orvostanból vizsgát már letettem. A háziorvosi vizsgához
képzési tervvel kell rendelkeznie, ha ezt végrehajtja, utána jön a szakvizsga.
Az önkormányzattól hozzájárulás kell, amivel tovább tud lépni az ÁNTSZ-hez és az OEPhez.
Dr. Perjési Györggyel vette föl a kapcsolatot, eki negyven évet dolgozott a településen, jól
ismeri az itt lévő problémákat. Részletesen megbeszélték az egészségügyi ellátás szervezését.
A Főorvos Asszony is elmondta a problémákat amik előfordulhatnak.
Van egy-két dolog amin változtatni szeretne.
Úgy gondolja a rendelési idő megfelelő, fontosnak tartja a csütörtöki hosszabb ideig tartó
rendelést, ez lehetőség azoknak jó, akik később tudnak jönni.
A másik dolog a rendelés belső ügye. Karton rendszer van ez jó, de szeretné digitalizálni a
betegek történetét.
Az asszisztenső diplomás szakápoló, komoly tapasztalata van, munkáját támogatni fogja. Két
dolgot vár el tőle: a digitalizálásban segítsen, a másik, hogy Ő elég régen van a helyi
egészségügyben, szeretné ha a helyi dolgokat elmondaná. Elmondta, hogy Dr. Perjési
Györggyel beszélt, hogy milyen szakrendeléseket tud majd igénybe venni.
Megköszönte, hogy meghallgatták és kérte, hogy tegyenek fel kérdéseket.
Balázs János: Megkérdezte, hogy amennyiben megkötik a szerződést, ide fog-e költözni?
Dr. Wagner Viktor: Úgy tervezi, hogy hétfő 8 órától hétvégéig itt lesz. Ügyeletet is el kell
látnia. Szombati napokon jár majd képzésre. A hétvégeket Pesten tölti el, a felesége munkája
miatt nem tud ideköltözni.
Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy fog realizálódni, hogy a képzési tervben
részmunkaidőben lesz?
Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a képviselőket, hogy annak idején ők is így
csinálták meg a háziorvosi vizsgát.
Ameddig a doktor úr az osztályokon dolgozik, addig ő fogja helyettesíteni.
Tábik Andrásné: Úgy látja, hogy alkalmas lesz erre a feladatra és jól fog együttműködni a
bagiakkal. Szeretné, ha mindenki megelégedésére szolgálva végezni a munkáját.
Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi: Megköszönte a kérdéseket, hozzászólásokat és felkérte
a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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33/2011. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy Dr. Wagner Viktor háziorvos területi ellátási
érdekkel és kötelezettséggel vállalkozási formában ellássa a Bag Nagyközség II. számú
körzetben a háziorvosi teendőket 2011. október 01-től.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Miután nem volt más napirendi pont az Alpolgármester Asszony megköszönte a részvételt
és az ülést bezárta.

-k.m.f.-

Gyarmatiné Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

Beke Andrea
jegyző

