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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet háziorvossal
kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos
                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó népegészségügyi osztályvezető FMKH DJH

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 03. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 03. 13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  FMKH  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi
Osztálya  dr.  Ágoston Erzsébet  háziorvosi  működésére vonatkozó egészségügyi  tevékenységét
2016.  augusztus  30-tól  felfüggesztette.  A  körzetet  helyettesítő  orvosok  látják  el.  A  körzet
hosszútávú  ellátásának  biztonsága  érdekében  a  dr.  Ágoston  Erzsébettel  kötött  feladatellátási
szerződés felülvizsgálata indokolt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény- 
igazgatási Osztály

Iktatószám: 3292-13/2017.

Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-324
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit

Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017.03. 09. Ellenőrzés dátuma: 2017.03. 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:
Javaslat 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet háziorvossal kötött
feladatellátási szerződés felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  dr.  Ágoston  Erzsébet  egyéni  vállalkozó
háziorvos  között  2012.  május  29-én  feladatellátási  szerződés  jött  létre  a  15.  számú  felnőtt
háziorvosi körzet ellátására. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A  Doktornő  hosszabb  ideje  betegeskedett,  ami  miatt  dr.  Janus  Ágota  huzamosabb  ideig
helyettesítette a 2016. évben. Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos a tartós helyettesítésről 2016. június
10. napján tájékoztatta írásban a Hivatalt. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Önkormányzatunkat  2016.  augusztus  26-án  értesítette  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, hogy dr. Ágoston Erzsébet a foglalkozás-
egészségügyi  szakorvos által  kiadott  elsőfokú munkaköri  orvosi  alkalmassági  vizsgálaton „nem
alkalmas” minősítést kapott. (az előterjesztés 3. számú melléklete)

A  Népegészségügyi  Osztály  2016.  augusztus  30.  napjától  dr.  Ágoston  Erzsébet  háziorvosi
működésére  vonatkozó  egészségügyi  tevékenységét  azonnali  hatállyal  felfüggesztette  és  a
felfüggesztés idejére helyettesítő háziorvos biztosítására kötelezte.  (az előterjesztés 4. számú
melléklete)

Dr. Ágoston Erzsébet 2016. szeptember 5-én tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Jogi, Szervezési
és  Intézményigazgatási  Osztályát,  hogy  jogorvoslati  jogára  tekintettel  fellebbezéssel  él  a
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat eredménye miatt és arról, hogy 2016. szeptember 1. napjától
nem tud munkába állni. (az előterjesztés 5. számú melléklete)

2017.  február  6.  napján  tájékoztatást  kértünk  dr.  Ágoston  Erzsébet  háziorvostól  arról,  hogy
egészségi állapotában állt-e be változás, másodfokon megtörtént-e a vizsgálat, és ha igen, milyen
eredmény született. 
Dr. Ágoston Erzsébet 2017. február 21-én Önkormányzatunkhoz eljuttatott levelében előadta, hogy
a másodfokú vizsgálat megtörtént, „ahol további vizsgálatok elvégzését kérték, eredmény akkor
várható, ha a háziorvosa keresőképesnek nyilvánítja és az újabb másodfokú vizsgálatra időpontot
kér.”  A Doktornő  semmiféle  konkrétumot  a  levélben  nem  közölt.  (az  előterjesztés  6.  számú
melléklete)

Dr. Ágoston Erzsébet nem tudta igazolni munkaköri alkalmasságát, az egészségügyi tevékenység
felfüggesztésére vonatkozó határozat jelenleg is érvényben van. 
A  csökkentett  időtartamú  rendelés  és  a  helyettesek  változó  személye  miatt  a  betegek
szempontjából az ellátás nem mondható optimálisnak.
Az is bizonytalan,  hogy ez az állapot  meddig áll  fenn. A Doktornő tudomásunk szerint koránál
fogva  a  nyugdíjkorhatárt  betöltötte.  A  biztonságos  betegellátást  az  szolgálná,  ha  a
helyettesítéseket Dunaújváros MJV Önkormányzata szervezné. Erre azonban mindaddig, amíg a
feladatellátási szerződéssel létesített jogviszony fennáll, nincs lehetőség.
Ezalatt  az  idő  alatt  a  finanszírozást  is  a  leszerződött  orvos  kapja,  az  ő  kompetenciája  a
helyettesítés szervezése, a helyettes kifizetése.

A Dunaújváros MJV Önkormányzat és dr. Ágoston Erzsébet közötti feladatellátási szerződés 6.
pontja szerint  „az egészségügyi szolgáltató személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt”, ezt dr.
Ágoston Erzsébet nem tudja biztosítani. 2016. május 1-től a helyettesítést tartósan dr. Janus Ágota
végezte, aki már a 2016-os év elejétől hosszabb időszakokra is helyettesítette a körzetet. 2016.
szeptember  1-től  pedig  más  háziorvosok,  jelenleg  dr.  Perghe  Sándor  helyettesített,  illetve
helyettesít. 



A feladatellátási szerződés 24. pontja alapján 6 havi felmondási határidővel írásban bármelyik fél
felmondhatja a szerződést. A 25. pont lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat a szerződést
indokolással  felmondja,  ha  az  egészségügyi  szolgáltató  a  feladatellátási  szerződésben  vállalt
kötelezettségeit  írásbeli  felszólítás  ellenére  sem  teljesíti,  vagy  folytatólagosan  megszegi  a
jogszabályban foglalt  működésre vonatkozó előírásokat,  illetve ha az egészségügyi  szolgáltató
önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

Mindezek miatt javasoljuk a dr. Ágoston Erzsébettel kötött feladatellátási szerződés felmondását a
feladatellátási  szerződés  24.  pontja  alapján  6  havi  felmondási  idővel,  mivel  a  25.  pontban  írt
feltételek nem állnak fenn.

A 24. pont szerinti felmondás esetén 2017. október 1. napjától az Önkormányzatnak van ellátási
kötelezettsége. Önkormányzatunk közös megegyezéssel ettől korábbi időponttól is hozzájárulhat
jogviszony  megszüntetéséhez  azzal,  hogy  mindez  nem  érinti  a  Doktornő  praxisjogának
értékesítési szabályait.
Amennyiben  a  felmondási  idő  alatt  az  egészségügyi  szolgáltató  az  önálló  egészségügyi
tevékenység végzésére való jogosultságát elveszíti, az Önkormányzat erre az okra hivatkozással
attól  a  naptól  kénytelen  a  szerződést  felmondani,  amikor  a  jogosultságvesztése  ténye  a
tudomására jut.
 
A helyettesítéssel történő ellátásra az önkormányzatnak kell működési engedélyt kérnie a Fejér
Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályától,  majd
finanszírozási szerződést kötnie a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

A Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi  Bizottság,  valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi
bizottság az előterjesztést a közgyűlési postázást követően tárgyalták meg, ezért a bizottságok
elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (III.16.) határozata

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet háziorvossal kötött
feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  és  a  dr.  Ágoston  Erzsébet  egyéni  vállalkozó  háziorvos  között  a
dunaújvárosi  15.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  2012.  május  29-én létrejött  és
2013. június 20-án módosított feladat-ellátási szerződést a szerződés 24. pontja alapján, 6 havi
felmondási  idő  figyelembe vételével,  2017.  március  31.  napjával  felmondja,  azzal,  hogy  a
felmondási idő utolsó napja 2017. szeptember 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  nem  zárkózik  el  a
feladatellátási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő,  a  felmondási  időtől  korábbi
megszüntetésétől sem, továbbá tájékoztatja dr. Ágoston Erzsébet egyéni vállalkozó háziorvost
arról,  hogy ha az 1. pontban írt  felmondási idő alatt  az egészségügyi szolgáltató az önálló
egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti, Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladatellátási szerződés 25. pontja szerinti felmondási
jogát gyakorolja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. Ágoston
Erzsébet  egyéni  vállalkozó  háziorvost  a határozat megküldésével a  határozat  1.  számú
melléklete szerint, az önálló egészségügyi tevékenységre való jogosultság elvesztése esetén a



határozat 2. számú melléklete szerint tájékoztassa a határozatban foglaltakról.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő:  -2017. március 20.  (1. számú melléklet esetén)
-az  önálló  egészségügyi  tevékenységre  való  jogosultság  elvesztésétől  való
tudomásszerzés időpontja (2. számú melléklet esetén)

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az
esetleges  közös  megegyezés  esetén  az  erről  szóló  megállapodást  aláírja  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság előzetes véleményeztetése után.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje
meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő: 2017. március 20.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy a  dunaújvárosi  15.  számú
felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását  a dr.  Ágoston Erzsébettel  kötött  feladatellátási  szerződés
megszűnése  napjától  helyettesítő  háziorvossal  kötött  megbízási  szerződéssel  kívánja
biztosítani.

7. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  15.  számú
felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását  helyettesítéssel  vállaló  orvossal  kötendő  megbízási
szerződés  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  előzetes  véleményeztetését
követően,  továbbá  a  működési  engedély  megkérésére  és  a  finanszírozási  szerződés
megkötésére.

     
 Felelős:    -a határozat végrehajtásáért:

  a polgármester
                   -a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

 Határidő:   -a megbízási szerződés aláírására: a helyettesítést vállaló orvossal történő    
                      megállapodást követően haladéktalanul
                    -a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés megkötésére:  
                      a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul.

 

Dunaújváros, 2017. március 16.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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