
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 23.

Javaslat a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében előzetes döntés
meghozatalára

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dorogi Gyöngyi körzeti ápoló 
Dr. Kosztelny László orvos
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. 12. 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2019. 12. 20.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 12. 20.

A napirendi  pont  rövid tartalma: A jelenleg betöltetlen,  helyettesítéssel  ellátott  9.  sz.  felnőtt
háziorvosi  körzet  ellátására Önkormányzatunk az Állami Egészségügyi  Ellátó Központtal  kötne
megállapodást. A Központ a Praxis I. program keretében foglalkoztatja -szerződéskötés esetén- a
körzet  ellátására  jelentkezett  orvost  és  gondoskodik  a  képzésről  a  háziorvosi  szakvizsga
megszerzéséig.  Az  előterjesztés  a  szerződés  tervezet  jóváhagyására  és  a  szerződéskötési
szándék kifejezésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 50626-     /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: 2019.12. Ellenőrzés dátuma: 2019.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 12. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Javaslat 
a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés

meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a 9.  számú felnőtt  háziorvosi  körzet
ellátásról  a  dr.  Bekő  Irén  háziorvossal  kötött  feladatellátási  szerződés  megszűnése
napjától 2019. szeptember 1-től helyettesítő háziorvosok közreműködésével gondoskodik.
(az előterjesztés 1. számú melléklete)

Az önálló  orvosi  tevékenységről  szóló 2000.  évi  II.  törvény végrehajtásáról  rendelkező
313/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében:

„b)  tartósan  betöltetlen  háziorvosi  körzet:  az  a  területi  ellátási  kötelezettséggel
működő háziorvosi körzet,
ba)  amelyben  az  ellátási  kötelezettségnek  hat  hónapot  meghaladóan  csak
helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet
ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van.”

A rendelet értelmében a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet tartósan betöltetlennek minősül
2020. március 1-től.

A  körzet  helyettesítéssel  történő  ellátására  2019.  november  hónapban
Önkormányzatunknál jelentkezett dr. Kosztelny László orvos (az előterjesztés 2. számú
melléklete),  aki  azonban  nem  rendelkezik  háziorvostan  szakvizsgával  és  egyéb
szakvizsgával  sem.  Emiatt  önkormányzatunk  nem  köthet  sem  megbízási,  sem
feladatellátási szerződést dr. Kosztelny Lászlóval. 

Azonban a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. EüM
rendelet 11.§ (5) és (6) bekezdése alapján:

(5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4) bekezdés szerint igazolt területi
ellátási érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is – a
házi  gyermekorvosi  tevékenység  kivételével  –  a  háziorvostan  szakorvosi
szakképesítés  megszerzéséhez  szükséges  önálló  háziorvosi  tevékenység
folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi
szakképesítés  megszerzéséhez  szükséges  klinikai  gyakorlatok  megszerzésére
vonatkozó egyéni képzési tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi
szakképzést megkezdte.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott  esetben az orvos az ÁEEK-kel háziorvosi
feladatok  ellátására  változó  munkahelyre  szóló  munkavégzésre  irányuló
jogviszonyban áll, és a háziorvosi feladatok ellátását abban az ÁEEK által kijelölt
háziorvosi  körzetben  folytatja,  amely  település  önkormányzatával  az  ÁEEK
szerződést köt. (...)” 

Fenti  rendelkezések  értelmében  dr.  Kosztelny  László  a  praxisprogram  keretében
dolgozhat az Önkormányzat tartósan betöltetlen körzetében. Ehhez Önkormányzatunknak
szerződést  kell  kötnie  az  ÁEEK-val.  Az  ÁEEK  megküldte  a  szerződés  tervezetet  (a
határozati javaslat 1. számú melléklete). 

A  körzet  ápolói  feladatainak  ellátására  Önkormányzatunk  Dorogi  Gyöngyivel  kötött
megbízási szerződést  (az előterjesztés 3. számú melléklete).  A szerződés megszűnik,



amint az Önkormányzat és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közötti  9. számú
felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására kötött finanszírozási szerződés
megszűnik  és  a  körzet  ellátására  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelő  más
egészségügyi  szolgáltatóval  köt  szerződést.  Emiatt  Dorogi  Gyöngyivel  új  megbízási
szerződést kell kötni, mely a határozati javaslat 2. számú melléklete. 

A szerződéskötéshez első lépésként az Önkormányzatnak közgyűlési határozatban ki kell
fejeznie a praxisprogramban való részvételi szándékát. 
Fentiekre  tekintettel  a  határozat  mellékletét  képező  okiratokat  terjesztjük  a  Tisztelt
Közgyűlés elé.

Az  előterjesztést  a  Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottság,  az   Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügy,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési
Bizottság a közgyűlési postázást követően tárgyalták meg, ezért a bizottságok elnökei a
bizottságok véleményét a Közgyűlésen ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (XII. 23.) határozata

a 9. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés
meghozataláról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  jelenleg  betöltetlen  dunaújvárosi  9.
számú felnőtt  háziorvosi  körzetnek háziorvossal  való folyamatos ellátása érdekében
kifejezi  részvételi  szándékát  az  Állami  Egészségügyi  Ellátó  Központ
Praxisprogramjában.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a praxisprogramban való részvételhez
szükséges  „Szerződés  helyettesítő  háziorvosi  szolgálat  ellátására”  megnevezésű
szerződésben  foglaltakat  megismerte  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal a szerződést e határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal kösse meg, a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén.

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

Határidő:a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén haladéktalanul

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a dunaújvárosi,
helyettesítéssel  ellátott  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  folyamatos  ellátására  a
jelentkező dr. Kosztelny László és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése és a szerződéskötésnek az
önkormányzat részéről szükséges feltételek biztosítása érdekében.

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

Határidő: legkésőbb a finanszírozási szerződés megkötésének időpontja



4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 9. számú felnőtt háziorvosi
körzet ápolói feladatainak ellátására vonatkozó – a jelen határozat 2. számú mellékletét
képező  –  megbízási  szerződést.  A  kötelezettségvállalás  fedezetét  az  Állami
Egészségügyi Ellátó Központtól átadott finanszírozás biztosítja.

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

Határidő: 2020. február 29.

Dunaújváros, 2019. december 23.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k. 
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke




