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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2018. január 23-ai rendkívüli ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a Gasztro-Med 2002. 

Egészségügyi Bt.-vel, valamint a Dr. Komáromi- Med Kft.-vel kötött 

feladatellátási-szerződés módosítása 

 

 

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

 

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:   

 

 

 

 

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! 

 

Dr. Nagy Eszter, háziorvos a várpalotai 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó (8100 Várpalota, 

Szent Imre u. 6.) egészségügyi szolgáltató 2017. november 22-én kelt levelében bejelentette, hogy 

2018. február 01. napjától praxisengedélyt szerzett 1067 Budapest, Szondi u. 11. szám alatti 

telephelyen az 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi praxis 

működtetésére. 

 

Ennek következtében Dr. Nagy Eszter háziorvos írásban jelezte, hogy a Várpalota Város 

Önkormányzata, valamint a Gastro-Med 2002 Egészségügyi Bt képviseletében eljáró Dr. Nagy 

Eszter háziorvos között a Várpalotai 8. sz. háziorvosi körzet vonatkozásában a 2016. december 

14-én aláírt területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó 

feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kéri 2018. február 01. 

napjával.  

 

A Gastro-Med 2002 Egészségügyi Bt. valamint Önkormányzatunk között létrejött, hatályos feladat-

ellátási szerződés IV. 4. pontja szerint: 

 

„Felek a határozatlan időre kötött jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel, írásban 

felmondhatják.” 

 

A fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat, mint egészségügyi ellátás nyújtására 

kötelezett, járuljon hozzá a 2016. december 14-én megkötött feladat-ellátási szerződés 2018. február 

01. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.  

 

A folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében Dr. Nagy Eszter kérelmének benyújtását 

követően, javaslatára több egyeztetésre is sor került a Dr. Komáromi-Med Egészségügyi, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében eljáró, háziorvosi praxissal rendelkező szolgáltató 

Dr. Komáromi Erzsébet Anna belgyógyász-gasztroenterológus főorvos, háziorvossal, aki 

kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy körzetegyesítéssel vállalná a két körzet ellátását, 

amelyet meglátása szerint az egyesítést követően lelkiismeretesen el tud látni. 

 

Dr. Komáromi Erzsébet Anna nyilatkozata szerint a jelenlegi 8. sz. háziorvosi körzet asszisztensét 

tovább foglalkoztatva, igényesen felújított, felszerelt, két vizsgálótermes kialakítású rendelőben 

kívánja ellátni az összevonásra kerülő körzetek betegeit. (1. melléklet) 

 

Dr. Komáromi Erzsébet Anna vállalta, hogy abban az esetben, ha az engedélyezési eljárás 2018. 

február 01. napjáig nem fejeződik be, akkor az eljárás lezárultáig a Várpalota 8 sz. felnőtt 

háziorvosi körzet betegeit helyettesítéssel ellátja. 

 

Dr. Komáromi Erzsébet Anna egyidejűleg kérte, hogy Várpalota Város Önkormányzata és a Dr. 

Komáromi-Med Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2016. december 15-én 

létrejött feladat- ellátási szerződés III. 7. pontjának módosítását kéri akképpen, hogy a helyettesítő 

orvosként megjelölt Dr. Bagi Andrea helyett Dr. Wolf Szilvia Pétfürdői háziorvos, valamint Dr. 

Izsák Dénes Peremarton - Vilonya háziorvosa szerepeljen. A feladat-ellátási szerződés egyéb 

pontjai változatlan formában maradnak. A feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan részét képezi 

a Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a háziorvosi és fogorvosi ellátásról szóló 

27/2010. (IX. 14.) rendeletének I. melléklete. 

 

A módosított feladat-ellátási szerződés az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 



 

 

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

hozza meg döntését!  

 

 

 

Várpalota,  2018. január 18. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 



 

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. január 23-ai rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

…/2018. (I. 23.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás 

nyújtására kötelezett, hozzájárul 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. 

 

2.)  Várpalota Város Önkormányzata 2018. február 01. napjától a 8. sz háziorvosi körzet 

betegeinek alapellátását körzet egyesítéssel kívánja ellátni. 

 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint egészségügyi ellátás 

nyújtására kötelezett - felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez 

mellékelt, a helyettesítő orvosok személyében történő változás okán módosított feladat 

ellátási szerződést a Dr. Komáromi-Med Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.-vel megkösse. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari -Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

  
 

Várpalota,  2018. január 18. 

  

  

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

mailto:várpalota@varpalota.hu

