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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22. 

Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 

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

                            
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Perghe Sándor háziorvos

        
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 09. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2016. 09. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: A 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016.
szeptember 1-től önkormányzatunk biztosítja helyettesítő orvosok közreműködésével, akik
2016. szeptember 30-ig vállalták a feladatot. A körzet folyamatos ellátása érdekében új
megbízási szerződés aláírása szükséges az ellátást 2016. október 1-től vállaló Dr. Perghe
Sándor háziorvossal.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
E-mail címe: schleicher@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-324
Iktatószám: 5778-102/2016.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit 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. 09. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 08.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  dunaújvárosi  16.  számú felnőtt  háziorvosi
körzetet 2016. szeptember 1. napjától helyettesítés útján látja el. 
Dr.  Glashütter  Csaba  és  Dr.  Kőbányai  János  adonyi  háziorvosok  a  körzet  helyettesítését
szeptember hónapra vállalták. Az ellátó orvosok megbízási szerződése az előterjesztés 1. számú
melléklete.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásáról”,

ennek értelmében Önkormányzatunknak 2016. szeptember 1. napjától ellátási kötelezettsége van
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzetben.

A  körzet  2016.  október  1-től  helyettesítéssel  történő  ellátását  Dr.  Perghe  Sándor,  jelenleg
Naszályon dolgozó háziorvos vállalta,  Önkormányzatunkkal  határozatlan időre szóló megbízási
szerződést  kíván  kötni.  A Doktor  úr  a  körzet  betöltésére  vonatkozó  szándékát  is  kifejezte,  a
betöltéshez  szükséges  engedélyek  megszerzése  után  –  várhatóan  2017.  január  1-től  –  az
Önkormányzatunkkal  kötött  feladatellátási  szerződés  megkötése  után  betöltené  a  körzetet,
naszályi háziorvosi tevékenységét befejezi.
Dr.  Perghe  Sándor  végzettsége  megfelel  a  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi
tevékenységről  szóló  4/2000.  (II.25.)  EüM  rendelet  előírásainak,  háziorvosi  tevékenység
végzésére jogosult. 

Az alapellátás folyamatosságának biztosítása érdekében, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló  törvényben  rögzített,  önkormányzatra  vonatkozó  ellátási  kötelezettségre  tekintettel  a
megbízási szerződés megkötése szükséges. A megbízási szerződés a határozat melléklete.

Fentiekre tekintettel az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Az előterjesztést a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. szeptember  13-án
tárgyalta  és  azt  6:0:0  arányban  támogatta.  Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság  2016.  szeptember  14-én tárgyalta  és  azt  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította.



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2016. (IX.22.) határozata

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy  a  dunaújvárosi  16.  számú
felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását  2016.  október  1.  napjától  határozatlan időre a Dr.  Perghe
Sándor háziorvossal kötött megbízási szerződés útján kívánja biztosítani.

     
     Felelős: -a határozat végrehajtásáért:

      a polgármester
     -a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

     Határidő: -a határozat közlésére és a szerződés aláírására: 2016. szeptember 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a rendelési idő és a
helyettesítő  orvos  személyének  változását  jelentse  be  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályánál.

    Felelős: -a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester
     -a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

     Határidő:  2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Lőrinczi Konrád Tóth Kálmán 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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