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Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. június 29-ei rendkívüli ülésére
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Várpalota Város Önkormányzata és az Abkarovits és Mohai Fogászati és
Szájsebészeti Szolgáltató Kft. között köttetett feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens
Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzata területi ellátási kötelezettséggel bíró, 5. számú vegyes
fogászati körzet működtetésére 2017. február 01. napjától kötött szerződést az Abkarovits és
Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft.-vel.
A megkötött feladat-ellátási szerződésben foglaltak szerint a fogorvosi körzet orvosa jelenleg
Mohainé Dr. Abkarovits Cecília Anikó fogorvos, aki a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya által VE09/NEO/00303-4/2017. számon kiadott működési engedély alapján területi ellátási
kötelezettséggel, praxisjoggal rendelkezik fenti körzet fogorvosi alapellátása tekintetében.
(Praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló orvosi
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.)
Az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft. (székhely: 8000,
Székesfehérvár, Károly János u. 15) nevében Mohainé Dr. Abkarovits Cecília Anikó
fogorvos, – mint Várpalota, Mártírok útja u. 1. szám alatti egészségügyi szolgáltató – 2017.
május 16-án írásban kérést intézett Önkormányzatunk felé (az elterjesztés mellékletét képezi),
amely szerint a személyi feltételek biztosításának akadályozottsága miatt a Várpalota 5.
számú vegyes fogászati körzetre Várpalota Város Önkormányzatával 2017. január 16-án
megkötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
Dr. Szabó Erika fogorvos 2017. szeptember 01. napjától vállalja tartós helyettesítéssel az 5.
számú vegyes fogászati körzet betegeinek ellátását, amelyről nyilatkozatát az előterjesztés
melléklete tartalmazza.
A fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat, mint egészségügyi ellátás nyújtására
kötelezett, fogadja el Várpalota Város Önkormányzata, valamint az Abkarovits és Mohai
Fogászati és Szájsebészeti Szolgáltató Kft. között 2017. január 16-án megkötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. augusztus 31. napjával.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozat szerint
hozza meg döntését az 5. számú fogászati körzet működtetésével kapcsolatosan!

Várp al ota, 2017. június 12.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
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Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 29-ei rendkívüli ülésén elfogadta az
alábbi határozatot:
…../2017. (VI. 29.) képviselő-testületi
h a t á r o za t :
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Várpalota Város Önkormányzata,
mint egészségügyi ellátás nyújtására kötelezett, valamint az Abkarovits és Mohai Fogászati és
Szájsebészeti Szolgáltató Kft, mint egészségügyi szolgáltató között 2017. január 16-án –
egészségügyi szolgáltatási tevékenység keretében gyakorolt fogorvosi ellátás az 5. számú
fogorvosi körzetben tárgyban – megkötött feladat-ellátási szerződés 2017. augusztus 31. napjával,
közös megegyezéssel történő megszüntetésével.
Határidő: a feladat-ellátási szerződés megszüntetésére:
2017. augusztus 31.
Felelős:
Campanari -Talabér Márta polgármester
2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy
a Várpalota 5. számú fogorvosi körzet ellátása tekintetében Dr. Szabó Erika fogszakorvossal a
tartós helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződést annak érdekében, hogy 2017.
szeptember 01. napjától a feladatellátás biztosításához szükséges engedélyezési eljárás
végrehajtható legyen, legkésőbb 2017. július 30. napjáig kösse meg.
Határidő: a tartós helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására:
2017. július 30.
Felelős:
Campanari -Talabér Márta polgármester
3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a város polgármesterét, hogy a
határozatot és a szükséges dokumentumokat juttassa el a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.
Határidő: az egyes aláírásoktól számított 8 napon belül
Felelős:
Campanari -Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens
V á r p a l ot a , 2017. június 29.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

