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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati feladatkörbe tartozó egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódva
indítványozom több döntés meghozatalát.
I.
Hosszan tartó súlyos betegeskedés után tavaly június végén hunyt el dr. Sárdi Margit,
az I. számú házi gyermekorvosi körzetben praktizáló gyerekorvos. 2015. július 1-je óta
a körzet ellátásáról az önkormányzat gondoskodik, az orvosi teendőkkel megbízott
tartós helyettes dr. Belt Éva, mivel dr. Sárdi Margit praxisjoga azóta sem lelt gazdára.
Így a körzet már év eleje óta tartósan betöltetlennek számít. A praxisjog folytatására
jogosult hozzátartozó nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, így
a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül idegenítheti el. Ha a
jogosult ezzel nem él, a praxisjog megszűnik. Érdeklődő nincs, így nagyon
valószínű, hogy a praxisjog meg fog szűnni, aminek következtében az
önkormányzatnak kell gondoskodnia a körzet betöltéséről (a praxisjogot az
önkormányzat nem szerezheti meg, mivel az a háziorvos személyéhez kötődő vagyoni
értékű jog). Javaslom, hogy a praxisjog megszűnése esetére pályázatot írjunk ki a
feladatok szerződéssel való ellátására, és ezzel kapcsolatban a testület hatalmazzon fel
a szükséges intézkedésre.
I. Határozati javaslat
Az I. számú házi gyermekorvosi körzetben a praxisjog megszűnése esetén
az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására irányuló pályázat kiírásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a betöltetlenné vált I. számú
házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi feladatok, valamint a dr. Sárdi
Margit által végzett iskola- és ifjúság-egészségügyi tevékenység ellátása érdekében –
amennyiben a körzet praxisjoga megszűnik – felhatalmazza a polgármestert az
egészségügyi alapellátási feladatok szerződés alapján történő ellátására irányuló
pályázati felhívás kiírására folyamatos benyújtási lehetőséggel.
Határidő: 2016. december 31. - folyamatos meghirdetés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
II.
Az önkormányzatunk 2016. május 1-jétől két évre a korábbi szolgáltatót, az
EMERGENCY Service Kft.-t bízta meg a központi ügyeleti feladatok ellátásával. A
feltételek változatlanok, vagyis hétvégén és ünnepnap külön gyerekorvosnak is kell
ellátást nyújtania. Az év elejétől sok lakossági panasz érkezett, hogy nem volt
gyerekorvos a hétvégi ügyeletben. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kértem a
szolgáltatótól, de erre még nem jött visszajelzés, így alapos a gyanú, hogy a szolgáltató

nem tartotta be a szerződést és ezért megítélésem szerint nem tarthat igényt a teljes
megbízási díjra, így a már benyújtott számlák kifizetését visszatartottam.
Javaslom, miszerint a testület hatalmazzon fel arra, hogy ezzel összefüggésben
folytassak egyeztetést a szolgáltatóval, és az önkormányzat a teljesítés nem
megfelelősége miatt ne a teljes kiszámlázott összeget egyenlítse ki.
II. Határozati javaslat
A központi ügyeleti feladatellátást végző egészségügyi szolgáltató nem
szerződésszerű teljesítése esetére csökkentett összegű megbízási díj kifizetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, amennyiben a
dombóvári központi ügyeleti feladatok ellátásával megbízott EMERGENCY Service
Kft. nem szerződésszerűen teljesített vagy teljesít a gyerekorvos rendelkezésre
állásával kapcsolatban, úgy a polgármester folytasson egyeztetést a szolgáltatóval a
szerződés szerinti megbízási díj arányos csökkentéséről és felhatalmazza a
díjcsökkenés elfogadására, illetve arányosan kisebb összegű díj kiegyenlítésére a
szolgáltató, illetve a 2016. január 1. és április 30. közötti időszakban a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás felé.
Határidő: 2016. augusztus 31. - egyeztetésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
III.
Az egészségügyi alapellátást végző háziorvosokkal a feladatellátási szerződések 2014ben megújultak, mivel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
(praxistörvény) módosítása következtében a törvény tételesen előírta a praxisjoggal
rendelkező háziorvosok és a települési önkormányzat közötti feladatellátási szerződés
minimális tartalmát. Ez év elején változott a törvény végrehajtási rendelete, melybe
bekerült egy olyan rendelkezés, hogy a feladatellátási szerződést a jogszabály
(313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) melléklete szerinti formanyomtatvány alapján
kell megkötni a szerződések első módosítása során.
Az előírt tartalom és formai sorrend a következő:
„1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):
2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:
3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:
4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):
5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:
6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:
7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a
rájuk vonatkozó rendelkezések:
9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:
10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:
11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:
12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:
13. Egyéb előírások:
14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása”
A hatályos szerződések tartalmilag most is megfelelők, de formailag értelemszerűen
nem. Kérem a testület felhatalmazását, hogy a formai követelmények szerinti új
egységes szerződés köthessem meg.
III. Határozati javaslat
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást végző egészségügyi
szolgáltatókkal való szerződésmódosításról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a praxisjoggal
rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződések módosításához az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet melléklete szerinti
formai követelményeknek való megfelelés érdekében.
IV.
A fogorvosi körzetek mindegyike egyes városkörnyéki településekre is kiterjed az
alábbiak szerint:
− Az I. számú fogorvosi körzethez tartozik Jágónak, Kaposszekcső, Kapospula és
Csikóstőttős község közigazgatási területe
− A II. számú fogorvosi körzethez tartozik Kocsola és Várong község közigazgatási
területe is.
− A III. számú fogorvosi körzethez tartozik Attala és Szakcs községek közigazgatási
területe is.
− A IV. számú fogorvosi körzethez tartozik Nak és Lápafő község közigazgatási
területe is.
− Az V. számú fogorvosi körzethez tartozik Dalmand község közigazgatási területe
is.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b)
pontja értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. Az alapellátási törvény 6. § (1) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő

ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló
megállapodásban határozzák meg.
A közös körzet székhelyéről rendelkező, a községekkel kötött együttműködésifeladatellátási megállapodások úgy rendelkeznek, hogy Dombóvár Város
Önkormányzata szükség esetén az egészségügyi alapellátási közfeladat céljára, az
annak ellátásához szükséges mértékben az egészségügyi szolgáltató számára rendelési
célra helyiséget biztosít a tulajdonában álló, általa kijelölt, egészségügyi alapellátási
közfeladat céljára szolgáló és más egészségügyi szolgáltató által is használt
ingatlanban (fogorvosi rendelőben), a községi önkormányzat pedig az ingatlan
fenntartásával kapcsolatos rendkívüli kiadásokhoz szükség esetén hozzájárul, melyről
a felek külön megállapodást kötnek.
Az elmúlt évben a III. utcai fogorvosi rendelő felújítása történt meg, amelyben
fogorvos is tevékenykedik, illetve nemrégiben benyújtásra került a TOP 4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése keretében megjelent pályázati
felhívásra a Dombóvár, Szabadság utcai 2. szám alatti orvosi rendelő fejlesztésére
irányuló támogatási kérelem. Az ingatlanban három fogorvosi rendelő is működik.
Ezzel összefüggésben merült fel, hogy a fogorvosi rendelők fenntartásából az
önkormányzatra eső költségeket lakosságarányosan osszuk meg az érintett községi
településekkel. Az ingatlanok használata kapcsán a háziorvosok feladata a rendes
gazdálkodás körébe üzemeltetési költségek viselése, illetve a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák
elvégzése és költségeinek viselése.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
IV. Határozati javaslat
A községi önkormányzatokkal a fogorvosi alapellátásban való együttműködésről
kötött megállapodások módosításának kezdeményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
a fogorvosi körzetek székhelyéről és a feladatellátásban való együttműködésről a
községi önkormányzatokkal kötött megállapodások módosítását, miszerint a fogorvosi
rendelők fenntartásával járó, 2016. január 1-je óta felmerülő költségekhez
lakosságarányosan járuljanak hozzá. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződésmódosítások megkötésére.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester

