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Tisztelt Képviselőtestület!

Dr. Gergely Sándor a XL haziorvosi körzetben önálló tevékenységet személyesen folytató
haziorvos mint egészségügyi szolgáltató,Pápa Varos Önkormanyzatával2012, decembet 27-
én kötött feladat-ellátási szerződését 2021,. februar 24-éí kelt levelében 202t. februar 28.
napjával felmondta, a felmondási idő 6 hónap.
A betöltetlennek minősülö körzetben a feladat-ellátas megszewezéséről az önkormányzatnak
kell gondoskodnia Magyarországhelyi önkormanyz atafuőt szőlő 20t1. évi CLXXXIX. iorveny
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4.potújaésazegészségügyi alapellátásról szóló 20tS.
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) és c) pontja alapjan.

A XI. szétmú haziorvosi körzet vonatkozásában az egészségügyi alapellátást az önkormányzat
202l. szeptember 1. napjától legfeljebb 2022. februar 28. iapjáig terjedő időszat<ra
helyette sítéss el bíztosítj a, szíikség esetén váItoző telephelyen.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő ftnanszítozásának
reszletes szabáIyafuől szóló 4311999. (III.3.) Korm. rendelet 7lA. §-a kimondja, hogy az
alaPellótási szolgálat - kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügli, valamint a 1-9. § siőrinti
ügleleti szolgólat - helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a
körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megtillapított
rendelési időnek legalább az 50%-ót teljesíteni.

A háziorvosi,házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet 2. § (2) bekezdése alapjan a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente
legkevesebb I5 Órát, de munlranapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. Az S}Yo-oskorlát
figyelembe vételével ezheti 7,5, de legalább napi 1 órát jelent.

A katasztrófavédelemről és ahozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20lt. évi
CXXVil. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a veszélyhelyzetben a települési
Önkormányzat képviselŐ-testíiletének, a íövárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskbrét a
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

összeállította: Benecz Rita szgciális és kozigazgatási osztályv ezető

Pápa,202I. május 10.
<tb--

Dr. Aldozó Tamás
polgármester
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestiiletének - a katasárófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20lt. évi CXXVII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljaró Pápa Varos Önkormáayzatanak Polgármestere' a
veszéIyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépeséről. szóló
2712021. (L29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő dtintést hozza:

1. A Polgármester tudomásul veszi, hogy dr. Gergely Sandor háziorvossal a XI. számű
kÖrzetben az egészségügyi alapellátási kötelezettségbe tartoző háziorvosi feladatok
e||átásara 2012. december 27-én kötött feladat-ellátási szeruődés 202t. augusztus 31.
napjával megszűnik.

2. A Polgármester utasítj a az F.gészségügyi Alapellátási Intézet igazgatőját mint szolg áItatőt,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Jrirási Hivatal Népegésziégugyi
Osztályéltoz nyújtson be kérelmet azIntézet működési engedélyének2O2t. széptembeii.
napjával történő módosítasara, a területi ellátási kötelezettség atapján ellátott háziorvosi
praxis (XI. számú körzet) helyettesítéssel való működtetésére.

Határidő: 2lzl.július 31.
Felelős: Ujvary Hajnalka, Egészségügyi Alapellátasilntézet igazgatőja


