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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az 1. számú házi gyermekorvosi körzet
(8100 Várpalota, Bakony u. 14.) működtetésére Várpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 133/2014. (IX.18.) számú határozata alapján 2014. november 1. napjától
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kinevezte Dr. Kisgergely László házi
gyermekorvost.
Dr. Kisgergely László 2015. december 21-én elhunyt. Várpalota Város Önkormányzata, mint
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a háziorvosi feladatok ellátását 2016. január 31ig eseti helyettesítéssel oldotta meg. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzetben az orvosi
ellátást. 2015. december 21-31. között Dr. Fodor László Mátyás, a Fejér Megyei Szent
György Kórház gyermekorvosa, ezt követően 2016. január 4-8. között Dr. Erdős Tamás
András háziorvos, míg a 2016. január 11-31. közötti időszakban Dr. Várkonyi Zoltán
háziorvos látta el.
Várpalota Város Önkormányzata levélben tájékoztatta a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprémi Járási Népegészségügyi Intézetét a
kialakult helyzetről. Dr. Kolaj Ágnes járási Tiszti-főorvos Asszony tájékoztatta Várpalota
Város Önkormányzatát a szükséges lépésekről, valamint arról, hogy Dr. Kisgergely László
praxisjoggal rendelkezett, amellyel halálát követően hozzátartozói rendelkeznek.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (4) bekezdése alapján:
„(4) A praxisjog jogosultjának halála esetén – egymást követő sorrendben – a működtetési
jog folytatására
a) a házastárs, illetőleg
b) az egyenesági leszármazó jogosult.
Ha a (4) bekezdés alapján a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel meg a
jogszabályban meghatározott feltételeknek:
- a praxisjog folytatására irányuló jogáról a sorrendben őt követő, a jogszabályi feltételeknek
megfelelő személy javára lemondhat, illetőleg
- a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy
visszterhesen elidegenítheti.
2/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni
kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.”
A fentiek alapján a praxisjog elidegenítésére Dr. Kisgergely László házastársa, Döbrentei
Zsuzsanna Éva jogosult, aki 2016. január 12. napján írásban bejelentette, hogy a praxisjogról
lemond, nem kívánja elidegeníteni, viszont praxisjogot megszerezni kívánó orvost nem jelölt
meg.
Ennek következtében Várpalota Város Önkormányzata, mint egészségügyi közszolgáltatásért
felelős szerv, a Várpalotai I. számú. házi gyermekorvosi körzet folyamatos működése
érdekében 2016. február 1. napjától határozott időre, 2016. december 31. napjáig Megbízási
Szerződést kötött Dr. Erdős Tamás András vállalkozó orvossal (an: Bakó Ilona, szül. helye,
ideje: Kaposvár, 1951. 06. 03., lakik: Balatonfőkajár, Árpád u. 53.), valamint a Várkonyi és
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Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel (8041 Csór, Petőfi S. u 51. képviselője: Dr.
Várkonyi Zoltán háziorvos), bízva abban, hogy ezen idő alatt sikerül a megüresedett orvosi
álláshelyet betölteni.
A két orvos havi váltásban az I. számú házi gyermekorvosi körzet rendelőjében (Várpalota.
Bakony u. 14.), a jogszabályban rögzített heti 15 óra rendelési időben látják el a helyettesítést.
Ebben az esetben a lakosság alapellátáshoz fűződő joga nem sérül.
A Megbízási Szerződések továbbításra kerültek a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprémi Járási Népegészségügyi Intézete,
valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási
Szerve részére, hogy a működési engedély, valamint a finanszírozás megoldott legyen.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja kimondja, hogy az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az
egészségügyi alapellátás biztosítása. E jogszabály értelmében, és az 1. számú gyermekorvosi
körzet fenntartása, valamint a betegellátás folyamatossága érdekében szükséges pályázatot
kiírni, a pályázati eljárást lefolytatni.
Javasolom, hogy a pályázati kiírás közalkalmazotti kinevezéssel kerüljön meghirdetésre.
Tekintettel a dr. Kisgergely László kinevezését megelőző években lefolytatott sikertelen
pályáztatásokra, az 1. számú házi gyermekorvosi körzetben többször előforduló
helyettesítésekre, javasolom továbbá a sikeres pályáztatás érdekében a házi gyermekorvos
részére szolgálati lakás felajánlását az önkormányzat részéről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti jogszabályok és indokok figyelembe vételével kérem döntésük meghozatalát az 1.
számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó álláspályázattal kapcsolatban!

Várp al ota, 2016. január 26.
Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 29-i rendkívüli
ülésén a következő határozatot hozta:
…..../2016. (I.29.) képviselő -testületi határozat:
1. Várpalota Város Önkormányzata Képviselő– testülete nyilvános pályázatot ír ki a
az 1. számú házi gyermekorvosi praxis betöltésére
a határozat mellékletében megszövegezett felhívással.
2. A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a felhívás
városunk honlapján, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgtóság honlapján, az
Országos Alapellátási Intézet honlapján, a Veszprém Megyei Naplóban és a Fejér Megyei
Hírlapban történő megjelentetéséről.
Határidő:
a felhívás közzétételére: haladéktalanul
Felelős:
dr. Ignácz Anita Éva jegyző
A végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens
Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási
szakreferens

Várp al ota, 2016. január 29.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

…...../2016. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki
Várpalota 1. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel
közalkalmazotti kinevezéssel történő ellátására
Ellátandó feladatok:
-

Várpalota város közigazgatási területén az 1. számú házi gyermekorvosi körzetben
gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Várpalota Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, Várpalota, Bakony utca 14. szám alatti
rendelőben.

-

A tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való
részvételt, mely az ügyeletben társult települések (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Ősi,
Öskü, Tés, Jásd, Hajmáskér, Sóly és Vilonya gyermek lakossága) ellátását is jelenti.

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végre
hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
előírt feltételek megléte.
A pályázathoz csatolandó:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló
postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
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- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy
hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Várpalota Város
Önkormányzata címére: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39., Talabér Márta
polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat”
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon
kérhető:
Varga Szilvia humánügyi referens: 06 30 815 2561
Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens: 06 30 6318695
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.
Elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés.
Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2016. március 1.
A megbízás időtartama: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek
rögzítik a működési feltételeket.
Megjegyzés: Várpalota Város Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap
próbaidőt köt ki.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
admin.kozigallas.gov.hu
www.oali.hu
www.varpalota.hu
Veszprém Megyei Napló
Fejér Megyei Hírlap
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítása iránt.

