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Előterjesztés  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2018. március 22-ei ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség 

szükséges. 

 

 

Tárgy:   A Generál Medicina Kft. képviseletében Dr. Fekete Csongor háziorvossal, a 

Csoportpraxis 4 Háziorvosi Kft. képviseletében Dr. Szalai Marianna 

háziorvossal, valamint a MEDANDI Kft. képviseletében Dr. Bagi Andrea 

háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 

 

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                          Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                               aljegyző           jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
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 alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eüatv.) 5. § (1) 

bekezdése értelmében: a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a fogorvosi alapellátásról,  

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról,  

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás nyújtására kötelezett, a 

4/2018. (I.23.) képviselő-testületi határozatával hozzájárult a Várpalota Város Önkormányzata, 

valamint a Gastro-Med 2002 Egészségügyi Bt. képviseletében Dr. Nagy Eszter háziorvos között 

2016. december 15-én kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

2018. február 01. napjával. 

 

Várpalota Város Önkormányzata arról is döntött, hogy 2018. február 01. napjától a 8. sz háziorvosi 

körzet betegeinek alapellátását a 8. és az 1. sz. körzet egyesítésével kívánja ellátni. 

 

Ennek érdekében a Képviselő-testület módosította a háziorvosi és fogorvosi ellátásról szóló 27/2010. 

(IX.14.) önkormányzati rendeletét oly módon, hogy az eddigi 8. sz. körzet ellátási területe egyesült az 

1. sz. felnőtt háziorvosi körzettel. Mivel az utcajegyzék egy körzettel kevesebb lett, így értelemszerűen 

a 8. szám utáni körzetek száma is megváltozott.  

 

A körzetösszevonás következtében a korábban 8. sz. körzetet követő körzetek sorszámának az egyel 

való csökkenése miatt szükségessé vált a Generál Medicina Kft.. képviseletében Dr. Fekete 

Csongor háziorvossal, a Csoportpraxis 4 Háziorvosi Kft. képviseletében Dr. Szalai Marianna 

háziorvossal, valamint a MEDANDI Kft. képviseletében Dr. Bagi Andrea háziorvossal a felnőtt 

háziorvosi alapellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosítása. A feladat-ellátási 

szerződés az érintettek esetében egyebekben változatlan formában marad. 

 

A módosított feladat-ellátási szerződések az előterjesztés 1. mellékletét képezik. 

 

A körzetszám változást egyeztettük az érintett háziorvosokkal, valamint a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával.  

 

A módosított szerződések Képviselő-testület részéről történő jóváhagyása, majd aláírása után az 

érintett orvosoknak a működési engedély módosítását kell kezdeményezniük a szakhatóságnál. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak alapján hozza 

meg döntését!  

 

 

 

Várpalota ,  2018. március 05. 

 

Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. március 22-ei ülésén a következő 

határozatot hozta: 

…/2018. (III. 22.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint egészségügyi ellátás 

nyújtására kötelezett - felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 

mellékletét képező, a körzetek számának eggyel való csökkentése miatt módosított 

feladat- ellátási szerződéseket a Generál Medicina Kft. képviseletében Dr. Fekete 

Csongor háziorvossal, a Csoportpraxis 4 Háziorvosi Kft. képviseletében Dr. Szalai 

Marianna háziorvossal, valamint a MEDANDI Kft. képviseletében Dr. Bagi 

Andrea háziorvossal megkösse. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari -Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

  
 

Várpalota,  2018. március 22. 

  

  

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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