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Tárgy: A XII. számú háziorvosi körzetekre kötött feladatátvállalási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. augusztus 16-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési
önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások
körzeteit.”
A hivatkozott törvény és a végrehajtására alkotott központi jogszabályok alapján Ajka város
Önkormányzata Képviselő-testülete a többszörösen módosított 11/2002.(VI. 28.) rendeletében
állapította meg a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi és a fogorvosi körzeteket. Az
Önkormányzat rendeletében a várost 12 felnőtt, 7 gyermek háziorvosi és 6 fogorvosi körzetre
osztotta fel.
Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladatátvállalási
szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.
Jelenleg a XII. számú körzet háziorvosa dr. Hámori József, aki bejelentette, hogy
kezdeményezi önkormányzatunknál 2012. szeptember 30. napjával feladatátvállalási
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését. Orvosi tevékenységét 2012.
október 1. napjától megyén belül más praxisban kívánja folytatni, ezért kérelmének teljesítése
esetén működtetési jogáról – az új praxisra vonatkozó működtetési jog megszerzése
érdekében – az önkormányzat javára ellenérték nélkül lemond.
A vagyoni értékkel bíró praxisjog értékesítésének lehetőségére a háziorvos amiatt sem tart
igényt, mert az általa működtetett GALENUS „2002” Háziorvosi Szolgáltató Bt. Ajka, Móra
F. u. 28. szám alatti rendelőhelyiségére vonatkozó bérleti szerződést a tulajdonos MEDIBIT
2003 Kft. 2012. december 31. napjával felmondta. Ennek okán a XII. számú háziorvosi körzet
2013. január 1. napjától a feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelővel nem rendelkezik.
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Tekintettel arra,
hogy 2012. október 1. napjától a háziorvosi praxisra vonatkozó működtetési jogot más orvos
megszerezni nem képes, így az önkormányzat - a folyamatos betegellátás biztosítása
érdekében - működődési engedélyt kér a XII. számú háziorvosi körzetre, melynek birtokában
szerződni kíván az OEP-pel a körzet finanszírozására és a helyettesítési tevékenység
folytatására jogosult háziorvosokkal a feladatellátás folyamatosságnak biztosítására.

2

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni!
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a dr. Hámori József háziorvossal a XII.
számú
háziorvosi
körzetre
vonatkozó
feladatátvállalási szerződést 2012. szeptember 30.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy az ajkai XII.
számú háziorvosi körzetre – a praxis
betöltetlensége folytán - a működési engedélyt
kérje meg és kössön finanszírozási szerződést az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi
körzet szakmai feladatainak helyettesítés útján
történő ellátására a tevékenység folytatására
jogosult orvosokkal és asszisztensekkel megbízási
szerződést kössön, és az ajkai XII. számú
háziorvosi körzet működéséhez szükséges egyéb
feltételeket
a
betegellátás
folyamatossága
érdekében biztosítsa.
3. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja
meg a XII. számú háziorvosi körzet hosszú távú
működtetésének lehetőségét, és tegyen javaslatot a
feladatellátáshoz
szükséges
rendelőhelyiség
biztosítására vagy a körzethez kapcsolódó
feladatok más formában történő ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pontra: 2012. augusztus 31.
3. pontra: 2012. november 30.
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