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A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  évek  óta
helyettesítő orvos közreműködésével működik a Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti
rendelőben. A körzethez a Technikum városrész lakosai tartoznak, ezért a Gábor Áron u.
2/A. szám alatt  lévő kialakított  rendelőbe célszerű lenne a körzetet áthelyezni,  különös
tekintettel az önkormányzati képviselőhöz érkezett ilyen tárgyú lakossági megkeresésekre,
továbbá arra, hogy a 16. számú háziorvosi körzetet ellátó rendelőben, váltott rendelési
idővel erre lehetőség is van.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-324
Iktatószám: 3731-112/2016.
Előkészítő aláírása:                       Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Igazgató/Osztályvezető aláírása:  Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 08. 05.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 08. 05.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének áthelyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Nagy Zoltánné Képviselő Asszony kezdeményezte a technikumi betegeket ellátó 5. számú felnőtt
háziorvosi  körzet  rendelőjének  a  Dunaújváros,  Gábor  Á.  u.  2/a.  szám alatti  orvosi  rendelőbe
történő áthelyezését.

Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelője jelenleg a Vasmű út 10. szám alatti rendelőintézet
földszintjén található, közös használatban az Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt. által
működtetett orvosi ügyelettel, mely rendelő rendkívül rossz állapotban van. 

A Gábor Áron u. 2/a. szám alatti rendelőben jelenleg a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit
látja  el  a  körzet  háziorvosa,  aki  2016.  szeptember  1.  napjától  felmondta  az  önkormányzattal
megkötött feladat-ellátási szerződést, a körzetet szeptember 1-től helyettesítő orvos látja majd el. 
Az 5. körzet áthelyezésével a Gábor Áron u. 2/a. szám alatti rendelőben váltott (két műszakos)
rendeléssel működhetne a két körzet.

A technikumi rendelőt újonnan, 2014 őszén alakította ki önkormányzatunk, felszerelése biztosított,
azonban az  5.  körzet  áthelyezéséhez 2 db íróasztal,  2  db szék,  1  db számítógép,  nyomtató,
számítógépes  program,  valamint  a  minimumfeltételhez  szükséges  tárgyi  eszközök  beszerzése
szükséges.  Az  íróasztalokat,  székeket  a  rendelő  melletti  helyiségben  javasolunk  elhelyezni.  A
beszerzést  indokolja,  hogy  mindkét  körzet  asszisztensének  a  munkaideje  napi  8  óra,  így  a
különálló helyiségben elhelyezett számítógépen el tudnák látni adminisztrációs feladataikat.
A megbízások leteltével az orvosok vállalkozásban látják el feladataikat, ami szintén amellett szól,
hogy a két vállalkozáshoz átadott eszközök használata is elkülönüljön. Bármely technikai eszköz
esetleges meghibásodása a másik rendelésben is fennakadást okozna, amennyiben egy eszközt
használnának, hiszen a javítása a két rendelési idő közötti időben problémás lenne. 

Az 5. körzet áthelyezéséhez szükséges fedezet – előreláthatólag 2 millió forint – az önkormányzat
költségvetésében rendelkezésre áll, az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015.
(V. 22.) önkormányzati rendelet 40. §-a alapján a beszerzés Polgármester Úr hatáskörébe tartozik.

Az 5. körzet áthelyezését megelőzően szükséges
 a körzet működési engedélyének visszavonását kezdeményezni, és új működési engedély

kiadását  kérni  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal
Népegészségügyi Osztályától,

 módosítani  a  körzet  helyettes  orvosával  és  asszisztensével  megkötött  megbízási
szerződést a telephely címének vonatkozásában,

 a körzet finanszírozását biztosító OEP tájékoztatása.

Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet áthelyezésével megoldódna a körzet lakói (Bólyai utca, Esze
Tamás u. 2-12, 1-19, 5/A-C, 13/A-D, Gábor Áron utca, Munkácsy Mihály utca, Rákóczi Ferenc tér,
Táncsics Mihály út 15-17, Vörösmarty Mihály utca) lakókörzetben történő ellátása.

Az 5. körzet áthelyezését 2017. január 2. napjától javasoljuk, mivel a korábbi áthelyezésnél a két
körzetet ellátó helyettesítő orvos rendelési ideje ütközik.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2016. augusztus 9-i ülésén
megtárgyalta, a bizottság véleményét az elnök szóban terjeszti a Tisztelt Közgyűlés elé.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2016. (VIII. 11.  )   határozata

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének áthelyezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, Vasmű út 10.
szám  alatt  működő  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  rendelőjét  2017.  január  2.  napjától
áthelyezi a Dunaújváros, Gábor Áron utca 2/a. szám alá.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5. számú
felnőtt háziorvosi körzet 2017. január 2-i áthelyezése érdekében kezdeményezze a működést
engedélyező  hatóságnál  a  Dunaújváros,  Vasmű  út  10.  szám  alatti  telephely  működési
engedélyének  a  visszavonását  és  a  Gábor  Áron  utca  2/a.  szám alatti  telephely  részére  új
működési engedély kiadását.

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

Határidő:
2016. október 17.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5. számú
felnőtt  háziorvosi körzetet  ellátó helyettesítő orvossal  és asszisztenssel megkötött  megbízási
szerződést a telephely címének vonatkozásában módosítsa.

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

Határidő: a jogerős működési engedély kiadását követő 15 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje
meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére.

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

Határidő: 2016. augusztus 26.

Dunaújváros, 2016. augusztus 11.

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

bizottság elnöke


