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Tisztelt K~pviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 5(1) bekezdés
4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. 5(1)
bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása a települési önkormányzat
kötelező feladata.
Dr. Ságh Beáta a 6. számú háziorvosi körzet tevékenységéért felelős orvos 2018.
szeptember 15-én kelt levelében jelezte, bogy be kívánja fejezni háziorvosi
tevékenységét.
Rendes felmondás esetén a felmondási idő hat hónap. Ezt követően a feladatellátásra az
Mötv. alapján az önkormányzat kötelezett. Az önkormányzat ezt a feladat-ellátási
kötelezettségét a Paksi Gyógyászati Központ útján látja el, mely az intézmény alapító
okiratában szerepel.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: PVhr.) 13/A. 5(1) bekezdése kimondja, hogy „A
praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt
van lehetőség.”
A MERKUR 2000 Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel egészségügyi ellátási tevékenységre
kötött szerződés megszüntetését Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének el
kell fogadnia, majd erről a PVhr. 13/A. 5 (3) bekezdése alapján értesíteni kell az
engedélyező szervet.
A Képviselő-testület 2018. október 10-ei ülésén a doktornő bejelentését tudomásul vette,
és a 168/2018. (X.10.) Kt. számú határozatában 2019. március 15. napjával az
egészségügyi tevékenységre vonatkozó szerződés megszűnéséről döntött. Ezzel együtt
felkérte a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatóját, Dr. Bodnár Imrét, hogy az érintett
háziorvosi körzet helyettesítését lássa el, az önkormányzati feladatellátásról
gondoskodjon.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a döntésről értesülve jelzéssel élt Paks Város
Önkormányzata felé az alapellátás görd ülékeny finanszírozása érdekében. Az
egészségügyi, alapellátási finanszírozás minden esetben előfinanszírozott, vagyis a hó
közi zárást a hivataluk gazdasági rendszere nem tudja kezelni. Erre való hivatkozással a
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NEAK 2019. március 15 ei hó közi dátum hó végire való változtatását javasolja. Dr. Ságh
Beáta doktornő az alapellátást a nevezett körzetben a megváltozott időpontig ellátja.
Fentiek alapján kérem a 168/2018. (X.10.) Kt. számú határozat visszavonását, valamint az
alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő testülete tudomásul veszi, hogy az MERKUR
2000 Egészségügyi és Szolgáltató Bt vel (képviseli: Dr. Ságh Beáta), 2018. november
20. napján kötött, egészségügyi ellátási tevékenységre vonatkozó szerződés 2019.
március 31. napjávaL megszűnik, a praxisjog 2019. szeptember 30. napjáig
elidegeníthető.
2. Paks Város Önkormányzata Képviselő testülete felkéri a Paksi Gyógyászati Központ
főigazgatóját, Dr. Bodnár Imrét, hogy 2019. március 31. napjától az érintett
háziorvosi körzet helyettesítését lássa el, az önkormányzati feladatellátásról
gondoskodjon.
3. Paks Város Önkormányzata Képviselő testülete felkéri a címzetes főjegyző urat,
hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23) Korm. rendelet 13/A. 5 (3) bekezdése alapján a határozat
kivonat megküldésével értesítse az engedélyező szervet.
4. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozva a 212/2018. (XII. 12.) Kt

számú határozatra felhatalmazza a polgármestert és jóváhagyólag elfogadja, hogy
az 6. számú háziorvosi körzet ellátásáról szóló 1.10595 2/2018. számú feladatellátási szerződés módosítását az MERKUR 2000 Eg’szs’gügyi ~s Szolgáltató Bt.
képviselőjével, Dr. Ságh BeátávaL, a tevékenységért felelős, személyes ellátásra
kötelezett háziorvossal aláírja.
5. Egyidejűleg a képviselő testület a 168/2018. (X.10.) Kt. számú határozatot
visszavonja.
Felelős: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
Határidő azonnal
Paks, 2019. január 23.
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