
Fedőlap                                   

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.  augusztus 8.

Javaslat  a  11.  számú  gyermek  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Müller  Éva Irén  orvossal
feladatellátási  előszerződés,  feladatellátási  szerződés  megkötésére  és  támogatás  iránti
kérelem elbírálására

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

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

Meghívott: Dr. Müller Éva Irén orvos
Dr. Tükör Gyula orvos

                       Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 08. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 08. 06.
pénzügyi bizottság 2019. 08. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 06.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  dunaújvárosi  11.  számú  gyermek  háziorvosi  körzetet
Dunaújváros MJV Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Müller Éva Irén orvos az üres
praxis betöltésére jelentkezett,  munkája megkezdéséhez támogatást  igényel Önkormányzatunktól.
Az előterjesztés dr. Müller Éva Irén orvossal feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés
megkötésére, valamint a támogatási kérelem elbírálására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 31090-    /2019.
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: nem érinti

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika 
Leadás dátuma: 2019. 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2019. 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a  11.  számú  gyermek  háziorvosi  körzet  ellátására  dr.  Müller  Éva  Irén  orvossal
feladatellátási  előszerződés,  feladatellátási  szerződés  megkötésére  és  támogatás
iránti kérelem elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11. számú gyermek háziorvosi körzet
ellátását 2014. szeptember 1. óta helyettesítéssel biztosítja. 

Dr.  Müller  Éva  Irén  csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakorvos,  jelenleg  Érden  él.
Diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán 1985-ben szerezte. 1989-ben
csecsemő-  és  gyermekgyógyász  szakvizsgát  szerzett.  Önkormányzatunkhoz  eljuttatott
levelében jelentkezett a betöltetlen dunaújvárosi 11. számú gyermek háziorvosi praxisra. 
Az  állami  támogatás  feltételei  a  Doktornő  esetében  nem  állnak  fenn,  ezért  lakhatása
megoldása érdekében kérelmezte, hogy egy évre – mialatt a praxist felfejleszti, a betegek
megismerik és visszatérnek a körzetbe – havi 300 000,- Ft összegű szabad felhasználású
támogatást biztosítson az Önkormányzat, az egy év letelte után havi 100 000,- Ft összegben
kér támogatást, amit lakhatási kiadásokra használna fel. Tevékenységét 2019. december 1-
vel kezdené meg. (az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi  II.  törvény 2. § (1) bekezdése alapján a
háziorvos  önálló  orvosi  tevékenységét  az  önkormányzat  által  meghatározott  háziorvosi
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől láthatja el. A törvény
2. § (3) bekezdése szerint a praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
elidegeníthető és folytatható.

A praxisjog engedélyezés szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tör-
vény fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról szó-
ló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (1) (4) és 11. §-a, amely az alábbi:

„4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki há-
ziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jo-
gosult...”

„(4) Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható...” 

„11. § A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a
helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint – az egészségügyi és hozzá-
juk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek meg-
felelően – a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a házi -
orvosi szolgáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról.”

Jelenleg ezen a körzeten kívül egy körzetünk 2019. szeptember 1-től betöltetlen, további egy
háziorvosunk bejelentette a felmondását, nyugdíjba kíván menni, körzete 2020. január 1-től
betöltetlen.

A körzet ellátása a dr. Müller Éva Irénnel kötendő feladatellátási szerződéssel folyamatos
lenne, a helyettesítés 2019. november 30-ig megoldott.

Dr.  Müller  Éva  Irén  házi  gyermekorvosi  tevékenységet  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztálya  által  kiadott  működési  engedély
jogerőre emelkedésétől kezdve – Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
feladatellátási  szerződés  alapján  –  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  kötött
finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg. 



A  2019.  évi  költségvetést  érintő  300.000,-Ft  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  6/2019.  (II.15.)
önkormányzati rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások sorról
az Egyéb kiadások sorra történő átcsoportosítás útján rendelkezésre áll.

Támogatás  esetén  a  támogatási  szerződésben indokolt  lehet  kikötni,  hogy a  támogatott
meddig végezzen házi gyermekorvosi tevékenységet Dunaújvárosban. Arra az esetre,  ha
bármely  okból  a  szerződésben  meghatározott  idő  előtt  megszüntetné  háziorvosi
tevékenységét  a  támogatás  megszűnését  indokolt  kikötni.  Amennyiben  a  háziorvosi
tevékenysége Dunaújvárosban öt év letelte előtt bármely okból megszűnik, úgy a szabad
felhasználású  és  lakhatási  támogatás  folyósítása  a  háziorvosi  tevékenysége
megszűnésének  napjával  megszüntetésre  kerül.  A  lakhatási  támogatás  a  fentebb
meghatározott  időtartam  alatt  akkor  is  megszűnik,  ha  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata dr. Müller Éva Irén részére szakemberlakást biztosít, illetve dr. Müller Éva
Irén saját tulajdonú ingatlan megvásárlásával lakhatását megoldja. A támogatási szerződés
az I. sz. határozati javaslat melléklete.

Amennyiben az Önkormányzat dr. Müller Éva Irénnel feladatellátási szerződést kíván kötni, a
II. határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést kell megkötni.
A II.  határozati  javaslat  2.  számú  melléklete  szerinti  végleges  feladatellátási  szerződést
abban  az  esetben  lehet  megkötni,  ha  az  előszerződésben  foglalt  feltétel  teljesül.
Előreláthatóan 2019. október hónapban kaphat működési engedélyt dr. Müller Éva Irén. A
2019.  december  1-i  kezdésre  tekintettel  célszerű  már  a  jelen  előterjesztés  alapján  a
végleges szerződés tartalmának meghatározása is. 

A körzetben  jelenleg  dr.  Tükör  Gyula  helyettesít.  A dr.  Tükör  Gyulával  kötött  megbízási
szerződés megszűnése a II. határozati javaslat 3. sz. melléklete.

A  felsorolt  szerződések  megkötése  szükséges  ahhoz,  hogy  az  ellátás  és  a  körzet
finanszírozása folyamatos legyen. 

Fentiek  miatt  a felsorolt  szerződéseket  a  Közgyűlés  elé  terjesztjük  azzal  a  határozati
javaslattal, hogy a Polgármester Úr jogosult legyen azokat aláírni.

Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  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.

I. HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (VIII.08.) határozata

a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva Irén támogatás iránti
kérelme elbírálásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  dr.  Müller  Éva  Irén  orvos  részére  házi
gyermekorvosi  tevékenységének  tényleges  megkezdésétől  2019.  december  1-től  12
hónapon keresztül 2020. november 30-ig havi 300.000,-Ft szabad felhasználású, 2020.
december 1-től  legfeljebb 4 év időtartamra havi  100.000,-Ft  lakhatási  célú támogatást



nyújt  azzal,  hogy dr.  Müller  Éva  Irén  öt  évig  köteles  a  dunaújvárosi  11.  számú  házi
gyermekorvosi  körzetet  házi  gyermekorvosként  ellátni.  Amennyiben  a  háziorvosi
tevékenysége Dunaújvárosban öt év letelte előtt bármely okból megszűnik, úgy a szabad
felhasználású  és  lakhatási  támogatás  folyósítása  a  háziorvosi  tevékenysége
megszűnésének  napjával  megszüntetésre  kerül.  A  lakhatási  támogatás  a  fentebb
meghatározott időtartam alatt akkor is megszűnik, ha Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata dr. Müller Éva Irén részére szakemberlakást biztosít, illetve dr. Müller Éva
Irén saját tulajdonú ingatlan megvásárlásával lakhatását megoldja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  az  1.  pontban  jelölt
összeg 2019. évre eső fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet  5.  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  3.  Dologi  kiadások  sorról  az  Egyéb
kiadások sorra történő átcsoportosítás útján rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy dr.
Müller Éva Irénnel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező  támogatási szerződést
kösse meg. 

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: a
                           költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
      Határidő: - a szerződés aláírására: a szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek  
                         benyújtását követően haladéktalanul

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

              Lőrinczi Konrád s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

II. HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (VIII.08.) határozata

11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva Irénnel előszerződés és
feladatellátási szerződés megkötéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy
legkésőbb 2019. december 1-től a dunaújvárosi 11. számú házi gyermekorvosi körzetre
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Müller Éva Irén
gyermekorvossal. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a



határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja alá a dr. Müller
Éva Irén gyermekorvossal. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
  - a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő:  2019. október 1.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá dr.  Müller Éva
Irén gyermekorvossal, miután dr. Müller Éva Irén a 2400 Dunaújváros, Alkotás u. 9. szám
alatti  telephelyre  vonatkozó,  praxisjogot  engedélyező  végleges  határozat  eredeti
példányát bemutatta.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester
  - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető

Határidő: a végleges praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat 3. számú melléklete szerinti megbízási jogviszony 2019. november 30. napjával
való megszűnéséről szóló okiratot írja alá.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester
  - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető

       Határidő: a végleges praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

 
Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

              Lőrinczi Konrád s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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