
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 01. 25.

Javaslat  a  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzetet  ellátó  Dr.  Ábrám  és  Társa
Egészségügyi  Betéti  Társasággal  fennálló  feladatellátási  szerződés
megszüntetésére 

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

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

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

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 01. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 01. 23.

A napirendi pont rövid tartalma:  A 4. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa dr. Ábrám
Erzsébet  –  a  Dr.  Ábrám  és  Társa  Bt.  képviseletében  –  a  Dunaújváros  MJV
Önkormányzatával fennálló feladatellátási szerződését 2017. december 1. napjától 6 havi
felmondási határidővel felmondta. A Közgyűlésnek döntenie kell a Dr. Ábrám és Társa Bt-
vel kötött feladatellátási szerződés 2018. május 31. napjával történő megszüntetéséről.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2900-2/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: 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. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. 01. 17. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 17.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi

Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a 4. számú felnőtt  háziorvosi körzet
ellátása érdekében 2012. május 29-én feladat-ellátási szerződést kötött a Dr. Ábrám és
Társa Egészségügyi Betéti Társasággal. A szerződést a felek 2013. június 20. napján
módosították.  Nevezett  feladatellátási  szerződés  24.  pontja  alapján  a  szerződést
bármelyik fél írásban hat hónapos felmondási határidővel felmondhatja. (az előterjesztés
1. számú melléklete)

Dr. Ábrám Erzsébet a Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Betéti Társaság képviselője a
Humán  Szolgáltatási  Osztályhoz  eljuttatott  nyilatkozatában  2017.  december  1-től  hat
hónapos felmondási idő figyelembe vételével a feladatellátási szerződését felmondta. A
felmondási idő 2018. május 31. napján jár le, a szerződés ezen a napon megszűnik.   (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

Az  alapellátási  törvény  5.  §  (1)  bekezdése  szerint:  „A  települési  önkormányzat  az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról”, 

ennek értelmében Önkormányzatunknak 2018. június 1. napjától ellátási kötelezettsége
van a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben. 

A körzet  ellátása  kétféle  módon  történhet,  vagy egy  megfelelő  végzettségű  orvossal
kötött feladatellátási szerződés létrejöttével, vagy helyettesítés útján.

Amennyiben a körzet betöltése 2018. június 1. napjáig sikertelen, az önkormányzatnak
az  említett  időponttól  kell  a  körzet  lakosságának  ellátásáról  helyettesítés  útján
gondoskodnia.  Annak  érdekében,  hogy  a  körzetet  helyettesítő  orvosok  a  feladat
ellátásáért 2018. június 1. napjától finanszírozva legyenek, az önkormányzatnak a Fejér
Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályától
működési  engedélyt  kell  kérnie  és  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  a
finanszírozási szerződést legkésőbb 2018. április 20-ig meg kell kötnie.

Jelenleg a háziorvosok körében felmérés folyik arról, hogy a helyettesítést ki vállalná el. A
helyettesítést  végző  orvos  és  ápoló  személyéről  legkésőbb 2018.  március  hónapban
döntést kell hozni.

Fentiekre tekintettel  a  Dr.  Ábrám és Társa Egészségügyi  Betéti  Társasággal fennálló
feladatellátási szerződés  megszüntetése  érdekében  a  határozat  mellékletét  képező
okiratot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

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.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2018. (I 25.) határozata

a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi
Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetéséről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Betéti
Társaság (képviseli Dr. Ábrám Erzsébet) között 2012. május 29-én létrejött feladat-
ellátási szerződést  dr.  Ábrám  Erzsébet 2017.  december  1.  napjával,  6  hónapos
felmondási határidővel felmondta. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja,  hogy a  dunaújvárosi  4.
számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátását  –  megfelelő,  a  körzetet  betölteni  kívánó
jelentkező hiányában – 2018. június 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, egyben
felkéri a polgármestert, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a működési
engedélyt  kérje  meg  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal
Népegészségügyi Osztályától és a finanszírozási szerződést kösse meg a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:2018. június 1.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a  Dr.
Ábrám és Társa Egészségügyi  Betéti  Társaságot,  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályát  és  a  Nemzeti  Egészség-
biztosítási Alapkezelőt a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:2018. február 9.

Dunaújváros, 2018. január 25.

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

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke




