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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A 8100 Várpalota, Szent Imre u. 6. szám alatt működő 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 

egészségügyi szolgáltatója, a General Medicina Kft. (székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre 

u. 6., KSH törzsszám: 11521015, Cg: 19-09-502902) ügyvezetője Dr. Dancsó Mária Éva 

(egészségügyi szolgáltató azonosítója: 029470) 2017. augusztus 30-án értesítette Várpalota 

Város Önkormányzatát, hogy a General Medicina Kft. által szervezett szakellátások, valamint  

a háziorvosi ügyeleti teendők nagyfokú megterhelést jelentenek számára, erre tekintettel 

2018. március 01. napjától a körzetben a háziorvosi tevékenységet tartós helyettesítéssel 

kívánja ellátni.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása.  

 

Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében minden esetben, így a tartós 

helyettesítéshez is szükséges az önkormányzat hozzájárulása.  

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében a háziorvos az ellátást 

személyesen és folyamatosan nyújtja. Ezt a rendelkezést a General Medicina Kft.-vel 2016. 

december 15. napjától hatályos feladat-ellátási szerződés is tartalmazza: „I. 1. Megbízó 

megbízza a Megbízottat a gyógyító-megelőző alapellátás köréből a háziorvosi feladatok 

ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, amelyet Megbízott személyes részvételével 

biztosít.”  

 

Az Önkormányzat és a General Medicina Kft, illetve a feladatot ellátó háziorvos, Dr. Dancsó 

Mária Éva között 2016. december 15. napjától hatályos feladat-ellátási szerződés III. 7. pontja 

szerint: A Megbízott akadályoztatása esetén a helyettesítéséről köteles gondoskodni oly 

módon, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, hogy a feladatot 

az ellátására alkalmas személlyel végeztesse. A hat hetet meghaladó folyamatos 

helyettesítésről köteles a Megbízót értesíteni.  

 

Az Önkormányzat és a háziorvos között létrejött feladat-ellátási szerződésben meghatározott 

szolgáltatás személyhez kötött, a feladatot ellátó orvosnak az EüM rendeletben meghatározott 

szakértelemmel kell rendelkeznie, ennek megfelelően a helyettesítést is csak olyan orvos 

láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.  

 

Dr. Dancsó Mária Éva háziorvos 2018. január 22-én kelt levelében megjelölte a helyettesítő 

orvosok személyét, a rendelések időpontját. Kérelme az előterjesztés 1. mellékletét képezi.  

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3. ) Kormányrendelet 7/A. §-a kimondja: Az alapellátási 

szolgálat - kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti 

szolgálat - helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének 

rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek 

legalább az 50%-át teljesíteni. 
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A fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat, mint egészségügyi alapellátás 

biztosítására kötelezett, fogadja el Dr. Dancsó Mária Éva háziorvos kérelmét, és járuljon 

hozzá a helyettesítéshez. 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozati 

javaslat szerint hozza meg döntését a 2. számú háziorvosi körzet 2018. március 01. napjától 

történő működtetésével kapcsolatosan! 

 

 

 

Várpalota,  2018. február 01. 
 

 

 

Campanari- Talabér Márta 

         polgármester



 

 

Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. február 09-i rendkívüli ülésén 

meghozta a következő határozatot: 

 

… / 2018. (II. 09.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Várpalota Város 2. 

számú területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a General 

Medicina Kft. képviseletében a feladatot ellátó Dr. Dancsó Mária Éva háziorvos helyett tartós 

helyettesként 2018. március 01. napjától Tóthné Dr. Bakonyi Csilla háziorvos, valamint Dr. 

Erdős Tamás András háziorvos lássa el a háziorvosi tevékenységet. 

 

 

 

 

Határidő a döntés megküldésére:  azonnal 

Felelős:      Campanari- Talabér Márta polgármester  

Végrehajtásban közreműködik:  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Várpalota,  2018. február 09. 

 

 

 

Campanari- Talabér Márta    dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                 jegyző 


