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Tisztelt Képviselőtestület!

PáPa Város ÖnkormánYzatának Képviselőtestülete 202l. szeptember 2-án tartott ülésén
tfugYalta Grőber Attila önkormányzati képviselő - az egészségügyi alapellátásban felmerülő
humánerőforrás hiányával kapcsolatos - önálló képviselői indítványát és pápa Város
ÖnkormránYzatának Egészségügyi Alapellátás i Intézete intézményvezetőjének
ösztöndíjrendszer bevezetésére vonatkozó javaslatát.
A KéPviselŐtestület lt1l202l. (IX.2.) haténozaával utasította pápa Város önkormrlnyzatárnk
EgószségÜgYi AlaPellátási Intézete intézményvezetőjét, hogy az ösztöttzőrendszer egyes
elemeit részletesen dolgozzakÍ, az alternatívákattartalmazőhatfuozati javaslatot készítse elő
és azt jóváhagYásra 202l. október 31. napjéig terjessze Pápa Város önkormányzatának
Képviselőtestülete elé.

Az intézménYvezető az előtefiesztés mellékletét képező, Pápa egészségügyi alapeltátásáért
ösztönzőrendszert elkészítette.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.

összeállította: Benecz Rita szociális és közig azgatási osztályvezető
Uj váry Haj nalka íntézményv ezető

Pápa,202I. október 06. ótr-
Dr, Aldozó\famás
polgármester



Melléklet

pÁp.t ncnszsncücyt AtApELLÁrÁsÁÉnr
ÖSZIÖNZÓ RENDSZER

Általános rendelkezések

Az egészségügyi alapellátásról szóló 20t5. évi CXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapjana
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodikaháaiorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásrÓl, a fogorvosi alapellátásról, az atape!!átáshoz kapcsolódó háziorvosi,
hazi gyermekorvosi ós fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola_
egészsógügyi ellátásról.

Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú tésze, az
egészségfejlesztés, abetegségek megelőzése, felismerése és gyógyrtásaalapvető nemzeti érdek.

PáPa Város Öttkormányzata mindenkori költségvetése terhére anyagi lehetőségei
figyelembevételével - támogatási alapot hoz létre annak érdekében, hogy ösztönözze az
egészségügyi szakemberek egészségügyi alapellátásban történő elhelyezkedését, csökkentve
ezzel az alapellátásban felmerülő humánerőfonás hianyt.

Az ösztőnzőrendszer elemei
I. Orvostanhallgatókösztöndíj támogatása

n" Rezidensekösztöndíj támogatása

}§. Üres praxis betöltését ösztönző támogatások
III/A. Pápa varosi praxistámogatás
III/B. Lakhatási támogatás

l. Az ösztönzőrendszer egyes elemei egymásra épülnek. Az I-III. pontban megltatátozott
támo gatásr a vgy arlaz a személy ís pály azhat.

A III. pontban foglalt támogatásra egészségügyi szolgáltatást személyesen nyujtó oryo§
(magánszemély) nyúj th at b e pály énatot.

Ki kell zárni apályazati eljárásból azt a személyt, akivel a polgárme stet azösáönzőrendszer
bármelyik elemére megállapodást kötött, és a megállapodás azért szűntmeg, mert pályaző
az abban foglalt kötelezettségét megszegte.

Atámogatások fedezetét Pápa Város Önkormányzataaköltségvetésében biztosítja.

Pápa Város Önkormanyzata a tartósan betöltetlen körzetek figyelembevételével évente
hatér ozza me g a támo gatható pály azatok számát.

3.

4.

5.



1.

2

I. Orvostanhallgatók ösztöndíj támogatása

PáPa Város Önkorményzata ösztöndíj támogatást nffit annak az egészségügyi
felsőfokú szakfuányű szakképzési rendszer keretében általanos orvosi szakon
tanulmányokat folytató hallgatónak, aki
a) legalább 8 félévet eredményesen befejezett,
b) aktív hallgatói jogviszonyának fennállá sát igazol1a,
c) vőllalja, hogy az általános orvosi képesítés megszerzését követően haziorvosi vagy

gyermekorvosi (hazi gyermekorvosi tevékenység ellátása céljából) szakképzésben
vesztészt, és ennek elvégzését követően 3 hónapon belül Pápa Varos Önkormtínyzata
egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szeruődés keretében _ legalabb az
ösztöndíj folyósításával megegyező ideig - szakorvosi tevékenys éget végez.

Az ösztöndLJ témogaíásra vonatkoző pályazati felhívást Pápa varos honlapjárr augusztus
15. napjáigközzé kell tenni, valamint gondoskodni kell arról, hogy ezen időporúig az
orvostudományi egyetemek honlapjrln is megtörténj en a közzetétel.

Apályénatot szeptember 1. és szeptember 30. között - a polgármestemek (3500 Pápa, Fő
u 5.) címezve - kell postlíra adni, vagy személyesen benyújtani. Apályázat benyújtására
nyitva álló határidő jogvesztó, hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályazat a kötelezően
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pály azathoz csatolni kell :

- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
, a pályazat benyújtását megelőző féléwől szóló leckekönyv másolatát, vagy azzal

egyenértékű azonos információkat tartalmazó, illetékes képzési hely által kiadott
igűotást,

- aktiv hallgatói j ogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói j ogviszony igazolást és a
- lakcímk érty a és személy azonosító igazolv ány másolatát.

A pályéaatot október 31. napjáig a Humánerőforrás Bizottság bltálja el. Az
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében a benyrljtott
pályázatot a polgármester bírálja el. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatot elnyert hallgatóval (a továbbiakban: Támogatott) a polgármester (a
továbbiakban: Támogató) megállapodást köt.

Az ösztöndíj támogatás havi összege 200.000 Ft, amelyet elsö alkalommal a
megállapodás aláírásától számított 15 napon belül, azt követően pedig a tárgyhónap 15.

napjáigaTátmogatottfolyószámIájárakellutalni.

Támogatott köteles a trámogatott

képesítést megszetezni, és azt a

másolatával igazolni.

tanulmányi időtartamon belül az általanos orvosi
megszerzést követő 15 napon belül a diploma
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Támogatott kÖteles az általános orvosi képesítés megszerzését követő 3 hónapon belül a
szakkéPzését az étirúett egyetem által aszakképzés lefolytatására törzsképzési helyként
elsődlegesen kijelÖlt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező
e gé szsé güg y i szolgáltatónál me gke zdeni.

Támogatott kÖteles a szakorvosi képesíté§ megszerzését követő 15 napon belül a
szakkéPzettségét igazolni és a szakorvosi képesítésének megszerzését követő 3 hónapon
belÜl PáPa Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási
szerződés keretében - legalább a támogatás folyósításával megegyező ideig
szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenysé get végezni.

A támogatás folYÓsításának ideje alatt a Támogatott köteles a megállapodást érintő
változást az aztkövető 15 napon belül a polgármestemek bejelenteni.

Támogatott kÖteles az Ösztöndíj támogatást a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi
V. törvény 6:48. § rendelkezése szerinti kamattal együtt visszafizetni ha:
a) tanulmánYait megsztinteti, vagy hallgatói jogviszonya egyéb okból a diploma

megszerzése nélkül megszűnt,
b) a megállapodásban meghatfuozott időtartamon beltil rlem szetez általános orvosi

képesítést,
c) a megállaPodásban megjelölt szalrképzésben tanulm ányutnem folytatja, nem szetez

szakorvosi képesítést,
d) szakorvosi képesítésének megszeruését követő 3 hónapon belül pápa Vfuos

Önkormány zatáv al nem köt feladat- el lát ási sza ző dé st,
e) legalább a megállapodás alapján biztosított ösztöndíj támogatás folyósításával

megegYező ideig nem végez az egészségügyi alapellátásban szakképesítésének
megfelelő szakorvosi tevékenységet,

0 aPálYázati eljárás vagy afeladat-ellátási szerződés megkötése során valótlan adatot
közö lt v agy az önkormany zatot b ármi lyen mó don me gtéves ztette,

g) az ösztöndíj támogatás megszüntetését bármely okból kéri.

Az ÖsztÖndij támogatás megsztintetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester
dönt.

II. Rezidensek ösztöndíj támogatása

1. PáPa Yfuos Önkorményzata rezidens ösztöndíj támogatást nffit annak a hazai
felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, illetve külön jogszabály szerint
elismert általanos orvosi oklevéllel rendelkező háziorvosi vagy csecsemő- és
gYermekgYŐgYászszakképesítési rendszerbe felvett szakorvosjelöltnek, aki vállalja, hogy
a szakkéPesítés megszeruésétkövetően Pápa város területén lévő betöltetlenhaziorvosio
héai gYermekorvosi körzetben egészségügyi szolgáltatás nyijtására legalább 5 évig
terj edő időtartamra feladat-ellát ási szerződést köt.
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2, A rezidens ösztöndíj támogatásra vonatkoz ő páIyázati felhívást Pápa vfuos honlapjan
közzé kell tenni, valamint gondoskodni kell anól, hogy a rezídensképző helyek
honlapjain is megtörténjen a közzététel.

A Pá|Yazatot Pápa város honlapján valő közzétételt követően, a pályénati kiírásban
meghatározott határidőben - a polgármesternek (8500 Pápa, Fő u 5.) címezve - kell
Postára adni, vagy §zemélyesen benyújtani. A pályazat a kötelezően csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A p ály azathoz csato lni kell :

a) a hianytalanul kitöl tött pály azati adatlapot,
b) a diPloma másolatát (nem magyar nyelvű dokumentum esetén a magyaí nyelwe

lefordított hiteles másolatát, elismeréséről szóló dokumentumot),
c) a szakképesítési rendszerbe történő felvételről, részvételről szóló igazo!ást,
d) lakcímkártya és szeméIy azonosító igazotv ány másolatát.

ApáIyazatot a benyújtást követő 30 napon belül a Humanerőfonás Bizottság bírálja el.
Az önkormányzatiképviselők és polgármesterek általanos választásaévének októberében
benyujtott pályazatota polgármester bírálja el. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A Pályazatot elnyert rezidenssel (a továbbiakban: Támogatott) a polgármester (a
továbbiakban: Támogató) a szakképesítés befejezésének időpontjáig, de legfeljebb a
22l20I2. (IX.14.) EMMI rendeletben meghatfuozott szakképzési időtartamra
megállapodást köt.

A rezidens ösztöndíj támogatás havi összege 350.000 Ft, amelyet első alkalommal a
megállapodás aIáírásától számított 15 napon belül, azt követően pedig atárgyhőnap 15.
napjáig a Ttímogatott folyószámlájarakell utalni.

7. A rezidens ösztöndíj támogatás folyósításának feltétele, hogy a rezidens a képzési
tervének megfelelően teljesítse szal<képzését és ezt a tötzsképzési blokkok teljesítését
követően 15 napon belül igazolja.

A rezidens ösztöndíj támogatás kizfuőIag az aktív jogviszony időtartama alatt
folyósíthatÓ. A támogatás folyósításának ideje alatt a Ttímogatott köteles a rezidensi
jogviszonyában történt változást az azt követő 15 napon belül a polgármestemek
bejelenteni.

Amennyiben a támogatást igénybe vevő a rezidens ösztöndíj támogatás sziineteltetését
kéri, azt a polgármester
- baleset vagy tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
- szülési szabadság, gyermekgondozási támogatásra való jogosultság esetén
legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezhetí,

4.

5.
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Támogatott köteles a22l20I2. (IX.l4.) EMMI rendeletben meghatározott szakképzési
idötartamon belül - kivéve a 9. pont atapján megadott engedély esetén - a
háziorvostar/csecsemő- gyermekgyőgyászat szakképesítést megszerczni, és aá 15
napon belül igazolni.

Trámogatott köteles a szakorvosi képesítésének megszeruésétkövetően 3 hónapon belül
Pápa Varos Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában - a rczidens ösztöndíj
támogatás folyósításával megegyező időtartatrftan, de legalább 5 évig fetadat_ellátási
szetződés keretében szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végezni.

Támogatott köteles a rezidens ösztöndíj ttímogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:48. § rendelkezése szerinti kamattal egyutt visszafizetni ha:
a) a héaiorvostarr/csecsemő-gyermekgyőgyászat szakvizsgát a jogszabályban

meghatározott képzési időtartam alatt nem szetzi meg, rezidensi képzését
megsztinteti vagy más képzésre jelentkezik át,

b) a megállapodásban foglalt tájékoztatási és igazolási kötelezettségének felszólítasra
sem tesz eleget és akadályozza amegállapodásban foglaltak ellenőrzését,

c) a palyazati eljarás yagy a megállapodás megkötése során az önkormányzatot
bármilyen módon me gtévesztette,

d) szakképesítésének megszerzését követő 3 hónapon belül Pápa Város
Önkormany zatával nem köt feladat-ellátási szerződést,

e) a háziowosilhéní gyermekorvosi körzetben végzetl tevékenységét a
megállapodásban v alIalt határidőn belül megsztinteti,

0 a rezidens ösztöndíj támogatás megszüntetését bármely okból kéri.

A rezidens ösztöndíj támogatás megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a
polgármester dönt.

III. Üres praxis betöltését ősztönző támogatások

III/A. Pápa városi praxistámogatás

]

1. Pápa Város Önkormanyzata annak az az ország más területein praxisjogot szeruett
haziorvosi, csecsemő- és gyermekgyőgyász szakképesítéssel rendelkező orvosnak, aki
a) btintetlen előéletű,
b) nem áll fo glalko zástől eltiltás hatály a alatt,
c) nem rendelkezik 60 napnál régebbi lejártköztutozással,
d) aki jelenleg vagy korábban nem rendelkezeltPápénpraxisjoggal,
e) vállalja, hogy beosztás szeint részt vesz az úgyeleti ellátásban (gyermekorvos

legalább haví 12 őrában, felnőtt háziorvos legalább havi 16 órában) és
f) Pápan tartósan betöltetlen körzetben történő egészségügyi szolgáltatás nyt$tásata

legalább 6 év időtartamraPapaVaros Önkormanyzatávalfeladat-ellátásiszeruődést
köt

egyszeri 10 millió Ft praxistámogatást nyujt.
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A Praxistámogatásra vonatkozó páIyazati,felhívást Pápa város honlapján közzé kell
tenni és gondoskodni kell anól, hogy az Otszágos Kórházi Főigazgatőság honlapjan
is megtörténjen a közzététe|.

A PálYazatot Pápa város honlapján va!ő közzétételt követően, a pályánati kiírásban
meghatérozott határidőben - a polgármesternek (8500 Pápa, Fő u 5.) címezve - kell
Postara adni, vagy személyesen benyújtani, A pályazat a kötelezően csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A paly énathoz csatolni kell :

a) az erkölcsi bizonyítványt,
b) pály énő nyilatkozatát arról, hogy

_ nem áll foglalkozástőleltiltás hatálya alatt,
- nem rendelkezik 60 napnál régebbi lejártköztartozással,
- nem rendelkezik vagy korábban nem rendelkezettpápanpraxisjoggal,
- vállalja, hogy beosztás szerint tészívesz azúgyeleti ellátásban (gyermekorvos

legalább havi 12 őtában, felnőtt haziorvos legalább havi 16 órában) és
- vállalja, hogy Pápán tartósan betöltetlen körzetben történő egészségtigyi

szolgáltatás nyújtására legalább 6 év időtartarrra pápa város
Önkormányzatávalfeladat-ellátásiszerződéstköt.

Apályázatot a benyujtást követő 30 napon belül a Humanerőfonás BizottságbítáIja
el. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének
októberében b enyúj to tt p ály éaatot a p o l gárme ster bírálj a el.

Apályazaton nyertes orvossal (a továbbiakban: Támogatott) az elbírálástól számított
30 napon belül a polgármester (a továbbiakban Támogató) megállapodást köt.

Támogatott köteles a megállapodás aláfuását követő 60 napon belül Pápa Város
Önkormanyzatával - tartósan betöltetlen körzetben történő egészségügyi szolgáltaás
nyűjtására - legalább 6 év időtartaíTíaafeladat-ellátási szeruődést megkötni.

A praxistámogatást a feladat-ellátási szeruődés almását követő 15 napon belül a
Támo gatott folyó szráml áj fu a ke|I utalni.

Amennyiben a Támogatott feladat-ellátási szerződése bármilyen okból megszűnik,
köteles a praxistámogatást a Polgári Törvénykönyvről szőIó 2013. évi V. törvény
6:48. § rendelkezése szerinti kamattal egyutt 30 napon belül visszafizetni. A
praxistámogatás megsztintetéséről és a visszaftzetés elrendeléséről a polgármester
dönt.

Amennyiben a Támogatott szülési szabadság, gyermekgondozási támogatásra való
jogosultság illetve baleset vagy tartós betegség miatt 30 napot meghaladó
keresőképtelenség miatt a körzetet átmenetileg nem tudja ellátni, helyettesítéséről
kÖteles gondoskodni és a megállapodásban meghatározott időtartam a helyettesítéssel
ellátott időtartammal meghosszabbodik.

4.
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III/B. Lakhatási támogatás

Pápa Varos Önkormanyzata annaka haziorvosi,há^ gyermekorvosi szakképesítéssel
rendelkező orvosnak, aki
a) btintetlen előéletű,
b) nem áll foglalkozástől eltiltás hatáIyaalatt,
c) nem rendelkezik 60 napnál régebbi tejártkö^artozással,
d) aki nem rendelkezik vagy korábban nem rendelkezettpáLpénpraxisjoggal,
e) vállalja, hogy beosztás szerint tészt yesz az Úigyele,ti ellátásban (gyermekorvos

legalább havi 12 őrában, felnőtt háziorvos legalább havi 16 órában),
f) Pápan tartósan betöltetlen körzetben történő egészségügyi szolgáltatás nyújtásiára

- legalább 6 év időtartamraPápaVáros Önkormányzatávalfeladat-ellátási vagy
- legalább 3 év időtartamta az Egészségügyi Alapellátási Intézettel megbízási

szerződést köt és
g) Pápan vagy 30 km-es körzetében nem rendelkezik ingatlan tulajdonnal, ya1y

legalább %- ed tulaj doni hányaddal
lakhatási támogatást biztosít.

A lakhatási ttímogatásravonatkoző pályénati felhívást Pápa varos honlapjan közzéketl
tenni és gondoskodni kell arról, hogy az Orczágos Kórházi Főigazgatőság honlapjrán
is megtörténjen a közzététel.

A pályázatot Pérya város honlapján való közzétételt követően, a pályazati kiírásban
meghatározott határidőben - a polgármesternek (8500 Pápa, Fő u 5.) címezve - kell
postara adni, vagy személyesen benyújtani. A páIyazat a kötelezően csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.
A pá|yázathoz csatolni kell :

a) az erkölcsi bizonyítványt,
b) páIy énő nyilatkozat át az l . b) - g) pontj ában fo glaltakró l é s

c) a lakcímkártya és személyazonosító igazolvány másolatát.

ApáIyazatot a benyújtást követő 30 napon belül a Humánerőfonás Bizottságbitálja
eI. Az önkormanyzati képviselők és polgármesterek általtános választása évének
októberében benyújtott páIyázatot a polgármester bírá|a el. A pályénőt a pályazat
eredményéről a döntést követő 15 napon belül értesíteni kell. A döntés ellen
j ogorvoslatnak helye nincs.

A pályazaton nyertes orvossal (a

szetződés bemutatásától számított
Támogató) megállapodást köt.

továbbiakban: Támogatott) az éwényes bérleti
30 napon belül a polgármester (a továbbiakban

a

4,

5.

6. Támogatott köteles a megállapodás aláírását követő 60 napon belül tartósan betöltetlen
körzetben történő egészségügyi szolgáItatás nyújtására
- legalább 6 év időtartamraPápaVáros Önkormányzatávala feladat-ellátási szerződést
vagy



7,

8.

9.
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- legalább 3 év időtartamta az Egészségügyi Alapellátási Intézettel a megbízási
szeruődést megkötni.

A lakhatási támogatás havi összege az ingallan bérleti díja, de legfeljebb havi
150.000 Ft. A bérlemény rezsiköltsége Támogatottat terheli.

A támogatás időtartama legfeljebb 3 év. Támogatott köteles a megállapodást érintő
vá|tozást 15 napon bejelenteni.

Alakhatásitámogatást amegállapodásmegkötésétkövetően atárgyhőnap 15. napjéttg
a Támogatott folyószámlájfua kell utalni.

Amennyiben a Támogatott feladat-ellátási szeruődése vagy megbízási szeuődése
bármilyen okból megszűnik, köteles a lakhatási támogatást a Polgári Törvénykönyvről
szŐIŐ20l3. évi V. törvény 6:48. § rendelkezése szerinti kamattal egyutt 30 napon belül
visszafizetni. A lakhatási támogatás megszitntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről
a polgármester dönt.

Amennyiben a Támogatott bérleti szerződése megszűnik, úgy nem köteles az addig
igénybe vett lakhatási üámogatás visszafizetésére kivéve, ha a bérleti szerződés
megszűnését 15 napon belül nem jelenti be és a lakhatási trámogatást jogosulatlanul
veszi igénybe. A jogosulatlanul felvett lakhatási támogatást köteles a Polgári
Törvénykönyvről szőló 2013. évi V. törvény 6:48. § rendelkezése szerinti kamattal
egyutt 30 napon belül visszafizetni. A lakhatási tattogatás megsziintetéséről és a
visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt.

10.

11.


