
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés
meghozatalára

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             

A napirendi  pont  rövid tartalma: A jelenleg  betöltetlen,  helyettesítéssel  ellátott  15.  sz.
felnőtt  háziorvosi  körzet  ellátására  Önkormányzatunk  az  R&V  cégcsoporttal  kötne
megállapodást.  A cégcsoport  foglalkoztatja  -szerződéskötés  esetén-  a  körzet  ellátására
jelentkezett orvost és gondoskodik a körzet ellátásáról. Az előterjesztés a szerződés tervezet
jóváhagyására és a szerződéskötési szándék kifejezésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 39573-  /2020.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@pmh.dunanet.hu

Ügyiratszám: 39573-     /2020.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 15. számú felnőtt  háziorvosi körzet
ellátásról  az  Állami  Egészségügyi  Ellátó  Központtal  kötött  feladat-ellátási  szerződés
megszűnése  napjától  2020. május  1-től  helyettesítő  háziorvosok  közreműködésével
gondoskodik.

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  15.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  tartósan  betöltetlennek
minősül 2020. december 1-től.

Dr. Bekő Irén háziorvos jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a 15. számú felnőtt háziorvosi
körzetet a RuVör-Trend Medical Korlátolt Felelősségű Társaság cégcsoport (továbbiakban
R&V Cégcsoport) keretein belül betöltené.

Az R&V Cégcsoport úgy alakítja szolgáltatásait, hogy a magyar egészségügy szereplőivel
együttműködve  egy  dinamikus,  fejlett,  színvonalas,  folyamatos  ellátást  biztosítson  a
magyar lakosság számára. (az előterjesztés 1. számú melléklete) Dunaújváros Megyei
Jogú Város esetében ez azt jelentené, hogy a betöltetlen körzetet a cégcsoport átveszi az
Önkormányzattól, és teljes körűen működteti azt.  

Dunaújváros Megyei Jogú Város jelenleg három felnőtt betöltetlen háziorvosi körzetet lát
el helyettesítés útján. Az országos háziorvos hiány városunkat sem kíméli, így a körzetek
ellátása  időről  időre  nehézséget  jelent  az  Önkormányzatnak.  A  helyettesítő  orvosok
mindegyike  saját  praxissal  is  rendelkezik,  így  a  saját  rendelési  idején  kívül,  rövidített
munkarendben tudja csak ellátni a helyettesítést. A betegek szempontjából hosszútávon
ez igen kedvezőtlen megoldás. 

Az R&V Cégcsoport vállalná a praxis átvételét, így az R&V Cégcsoport orvosa lenne a
praxisjog  tulajdonosa,  és  minden  fenntartással,  helyettesítéssel,  eszközbeszerzéssel,
ügyintézéssel kapcsolatos feladat rájuk hárulna. A betegellátás így magasabb színvonalon
történne. 



Finanszírozás tekintetében az Önkormányzatnak nem lenne kötelessége, a körzetet az
R&V  Cégcsoport,  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  történő  finanszírozási
szerződés alapján járó kifizetésből működtetné.

Fentiek alapján Tisztelt Polgármester Úr, kérem, szíveskedjen a csatolt polgármesteri ha-
tározatot jóváhagyni!

Dunaújváros, 2020. november 4.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
……/2020. (…...) határozata

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés
meghozataláról 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jóváhagyja  a  határozat  melléklete
szerinti  feladat-ellátási  szerződést  a  RuVör-Trend  Medical  Korlátolt  Felelősségű
Társasággal a 2400 Dunaújváros Váci M. u. 9. szám alatti telephelyű, 15. számú felnőtt
háziorvosi körzetre vonatkozóan.

Felelős: -a határozat végrehajtásáért: a polgármester
               -végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: 2020. december 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét, hogy a megbízási szerződés  1-1 példányát küldje meg a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Felelős  :   a szerződések megküldésében a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. november 30.



3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét a szerződéskötés előkészítésére és a határozat közlésére.

Felelős  :   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2020. november 30.

     

Dunaújváros, 2020. november …..

Pintér Tamás
polgármester
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	Polgármestere

