Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. október 3.
Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal
kötött feladatellátási szerződés felmondására
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. Lőrincz Attila orvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2019. 10. 02.
2019. 10. 02.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5.
sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila háziorvossal kötött feldadtellátási
szerződést 2017. január 16-án. Dr. Lőrincz Attila nem biztosítja megfelelően a körzet
ellátását. Az előterjesztés a dr. Lőrincz Attilával kötött feladatellátási szerződés felmondására
irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 30389- /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: nem érinti
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Leadás dátuma: 2019. 09.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Dr. Horváth Petra
Ellenőrzés dátuma: 2019. 09.
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Javaslat
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal kötött feladatellátási
szerződés felmondására

Tisztelt Közgyűlés!
I. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátását a dr. Lőrincz Attila háziorvossal 2017. január 16. napján kötött feladatellátási
szerződéssel biztosítja. A szerződést a felek egy alkalommal módosították. (az előterjesztés
1. számú melléklete)
Kónyáné dr. Király Mariann dr. Lőrincz Attila helyettesítő háziorvos párja 2019. július 15-e
hetében jelezte, hogy az 5. sz. felnőtt körzetben ő rendel, azonban maga is készül
szabadságra, így az 5. körzet ellátása nem látszik biztosítottnak dr. Lőrincz Attila ismeretlen
idejű távolléte miatt.
A jelzésre a Humán Szolgáltatási Osztály ügyintézője felvette a kapcsolatot dr. Lőrincz
Attilával, aki telefonon arról adott tájékoztatást, hogy bejön a hivatalba a helyettesítési
kérdést tisztázni.
Az osztály által a Doktor Úrral egyeztetett két időpont közül azonban egyik alkalommal sem
(2019. július 19. és 22.) jelent meg és nem mentette ki magát.
A 30389-2/2019. iktatószámon Polgármester Úr írásban is felszólította határidő
megjelölésével, hogy dr. Lőrincz Attila szíveskedjen a szerződésben vállalt kötelezettségeit
teljesíteni. (az előterjesztés 2. számú melléklete)
2019. július 24-én az 5. sz. körzet ápolója Vörös Rita által is jelzett problémák miatt az
osztályon jegyzőkönyv készült, amely szerint a dr. Lőrincz Attila által végzett betegellátást
nem látja biztonságosnak, a Doktor Úr több napon is késett a rendelésről, 2019. július 12-én
rosszul lett a rendelőben, de segítséget nem fogadott el. 2019. július 17-én dr. Lőrincz Attila
nem kezdte meg a rendelést, az ápolónőt telefonon felhívta fájdalmakra panaszkodva. Az
ápolónő a Doktor Úr állapotára tekintettel mentőt hívott hozzá, a mentő beszállította a
kórházba, azonban onnan dr. Lőrincz Attila még aznap délután eltávozott. (A jegyzőkönyv az
előterjesztés 3. számú melléklete.)
2019. július 25-én érkezett a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály FE-02/NEO/02721-4/2019. iktatószámú végzése, melyben dr.
Lőrincz Attila egészségügyi tevékenysége további végzésének feltételeként soron kívüli
munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetésére kötelezték. (az előterjesztés 4. számú
melléklete)
2019. szeptember 12-én az 5. körzet ápolója a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály segítségét kérte, mert dr. Lőrincz Attila a rendelési
idő alatt olyan állapotba került, hogy nem volt kontaktusba vonható. A hatóság javaslatára
mentőt hívtak, dr. Lőrincz Attilát kórházba szállították, ahonnan még aznap „gyógykezelés
igénybe vétele nélkül távozott”.
Fentiek miatt a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya FE-02/NEO/02721-15/2019. ikatatószámon határozatban döntött dr. Lőrincz Attila
háziorvosi tevékenységének 2019. szeptember 12-től történő felfüggesztéséről. (az
előterjesztés 5. számú melléklete)
A határozatból kiderül, hogy dr. Lőrincz Attila a kórházból eltávozott, ezért 30389-21
ikatószámon Polgármester Úr írásban felhívta a figyelmet az önhiba meglétére a

szerződéses jogviszony vonatkozásában. (az előterjesztés 6. számú melléklete)
Dr. Lőrincz Attila a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a levelet 2019. szeptember
25-én átvette, azonban nem reagált a levélre.
A dr. Lőrincz Attila és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között az 5. sz.
felnőtt háziorvosi körzet ellátására létrejött feladatellátási szerződés a rendes felmondáson
túl 24. pontjában az alábbiak szerint rendelkezik:
„24. Az önkormányzat jelen szerződést indoklással felmondhatja, ha
- az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
- az egészségügyi szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. cím a megbízási típusú
szerződésekről szól. A 6:278§-a rendelkezik a felmondásról
„6:278. §
(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.
(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a
felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt
került sor.”
A 6:62§ a felek együttműködési kötelezettségéről szól.

Ha dr. Lőrincz Attila nem működik együtt Önkormányzatunkkal és nem igazolja munkaképes
állapotát és hogy az ellátás folyamatossága érdekében minden tőle telhetőt megtett, ez
olyan önhiba, amely az önkormányzati kötelező feladat ellátását veszélyezteti.
Mivel a körzet egy másik körzettel közös rendelőben működik dr. Lőrincz Attila veszélyezteti
a másik körzet ellátását is, ha közüzemi szerződéseit nem fizeti és a szolgáltatók
kikapcsolják az áramot és a fűtést.
2019. szeptember 27. napján megkerestük dr. Lőrincz Attila könyvelőjét, a 30389-23/2019.
iktatószámú levélben tájékoztatást kértünk arról, hogy a Doktor Úr a számláit mely időpontig
egyenlítette ki. (az előterjesztés 7. számú melléklete)
30389-24/2019. iktatószámon 2019. szeptember 27. napján érkezett Vörös Rita ápoló levele,
melyben tájékoztatja Önkormányzatunkat, hogy dr. Lőrincz Attilával nem tud kapcsolatba
lépni. Munkabére és múlt havi bérlete még nem került kifizetésre. (az előterjesztés 8.
számú melléklete)
Javasoljuk a Dunaújváros Megyei Jogú Város és dr. Lőrincz Attila háziorvosi között 2017.
január 16-án létrejött feladatellátási szerződés azonnali hatályú felmondását, a következő
indokok alapján:
- Dr. Lőrincz Attila a rendelkezésre álló adatok alapján nem gyógykezelteti magát
- az Önkormányzattal mint szerződő féllel a feladatellátás érdekében nem működik
együtt, írásbeli megkereséseinkre nem jelenik meg, távollétét nem igazolja
- nem igazolja a helyettesítés megszervezését, továbbá a rendelő működése
feltételeinek meglétét (pl. rezsiszámla fizetése).
Mindezek a betegellátás biztonságát veszélyeztetik. A felsorolt körülmények ismétlődőek.
Semmiféle olyan adatot, okiratot nem közölt, amely ebben a körben dr. Lőrincz Attila
háziorvos önhibáját kizárná. Sőt az orvosi ellátás visszautasítása az önhiba mellett szól,
ezért javasoljuk a feladatellátási szerződés azonnali hatályú felmondását.

II. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) a) pontja
értelmében:
„5.§(1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról…”
Az alapellátási törvény rendelkezéseire figyelemmel Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a dr. Lőrincz Attilával kötött feladatellátási szerződés megszűnését
követő naptól, ellátási kötelezettsége van a körzetben. Az önkormányzatnak egészségügyi
szolgáltatóként működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel kell rendelkeznie.
A körzet ellátásának folyamatossága érdekében a működési engedély előfeltételeként
megbízási szerződést kell kötni egy ápolóval és egy háziorvossal.
A helyettesítést dr. Petrus Izabella vállalta. Célszerű lenne a körzetben jelenleg is ápolói
feladatokat ellátó Vörös Ritával megbízási szerződést kötni 2019. október 4. napjától. Az
ápolóval kötendő megbízási szerződés a II. határozat 1. sz. melléklete. A helyettesítő
orvossal kötendő megbízási szerződés a II. határozat 2. sz. melléklete.
Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi, valamint az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi 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. (X.3.) határozata
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Lőrincz Attila orvossal kötött feladatellátási
szerződés felmondásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Lőrincz Attila háziorvos és

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között dunaújvárosi 5. sz. felnőtt
háziorvosi körzet ellátására 2017. január 16-án létrejött szerződést a határozat 1. számú
melléklete szerint azonnali hatállyal felmondja.
Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
-a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: -2019. október 4.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
dr. Lőrincz Attila részére küldje meg.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: - azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (X.3.) határozata
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására ápoló és helyettesítő orvos megbízásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5.
számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátása érdekében az ápolóval és a
helyettesítést vállaló háziorvossal a határozat 1. és 2. sz. mellékletét képező megbízási
szerződéseket, a megbízási szerződések lejártát követően a helyettesítést vállaló
háziorvosokkal az új megbízási szerződéseket kösse meg a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő által nyújtott finanszírozási szerződés szerinti keret terhére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: - folyamatos a szükséges engedélyek függvényében
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: - az ápolóval és a helyettesítést vállaló háziorvossal kötött megbízási
szerződések megkötését követően haladéktalanul.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát és a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt a határozat megküldésével tájékoztassa a
testület döntéséről.
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: 2019. október 4.
Dunaújváros, 2019. október 3.
Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

