
 Pécel Város Önkormányzat polgármesterétıl 
 

2119 Pécel, Kossuth tér 1.   Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 
WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail:polgarmester@pecel.-hu    

 

IKTATÓSZÁM: SZ/231/6/2011. 
 
 

 E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Javaslat  Pécel Város Önkormányzat 2. számú  házi gyermekorvosi körzete 
betöltése tárgyában  

 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület!   

 
Mint ismert Pécel Város Önkormányzat  Képviselı-testülete  281/2010. ( IX. 23. ) számú 
határozatában az önkormányzat közigazgatási területén egy  új   3.  gyermekorvosi körzet létrehozását 
kezdeményezte.    368/2010. ( XII. 15.) számú határozatával pedig az újonnan kialakítandó körzetben 
területi ellátási kötelezettséggel házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában kiírt pályázat 
szövegérıl  döntött az Egészségügyi Közlönyben való megjelentetés útján. 
A kiírás értelmében a pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben való 
megjelenéstıl számított  30. nap. 
A pályázati felhívás a Közlöny  2011. január 28. napján megjelenı  2. számában jelent  meg.  
A pályázati határidı lejártáig  február 28. napjáig  összese 1 pályázat érkezett. A pályázat benyújtója 
Dr. Csábiné Dr Perlaki Mónika Mária , csecsemı- gyermekgyógyász , péceli lakos . A doktornı 
pályázata határidıben érkezett , pályázata megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazottaknak.  
( A pályázati anyag a Szociális- Gyám  és Egészségügyi Irodán megtekinthetı ) 
 
A Képviselı-testület elıtt ugyancsak ismeretes, hogy Pécel  Város  2. számú házi gyermekorvosi 
körzetét mőködtetı  Dr. Jávor Zsuzsanna házi gyermekorvos nem írta alá  a 2. számú házi 
gyermekorvosi körzet feladatellátásának mőködtetésére vonatkozó -  2011. 01. 01. napjától 2015. 12. 
31. napjáig hatályos - feladatellátási szerzıdést, és a gyermekorvosi munkát sem kezdte meg az év 
elsı munkanapjával.  
Az önkormányzat, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szerv (és egyúttal az egészségügyi 
ingatlan tulajdonosa is ) jogszabályokban rögzített feladata volt  ez esetben a feladatellátás 
visszavétele és a folyamatos gyermekorvosi ellátás , mint közszolgáltatás biztosítása.  
 
Pécel Város Önkormányzata fentiekre – az ÁNTSZ-szel, illetve az egészségbiztosítási pénztárral 
történı egyeztetést követıen határozott arról, hogy  2011. 01. 01. napjával visszavonja a területi 
ellátási kötelezettséget a 2. számú házi gyermekorvosi körzetben területi kötelezettséggel házi 
gyermekorvosi feladatokat ellátó Dr. Jávor Zsuzsanna gyermekorvostól.  
Személyes egyeztetést követıen Dr. Horváth Mária  vállalta az  átmeneti idıre, vagyis  a 
gyermekorvosi állás végleges betöltése idejéig a helyettesítést heti 20 órában.  Az Önkormányzat   
gondoskodott 2010. január 01. napjától a körzethez tartozó betegek ellátásáról, beszerezte a körzet  
mőködési engedélyét, és az egészségbiztosítási pénztárral megkötötte a finanszírozási szerzıdést. 
 
2011. február 28. napjával lejárt a 3. gyermekorvosi körzetre vonatkozó pályázatok beadási határideje. 
Bár a Dr. Csábiné  Dr. Perlaki Mónika Mária doktornı által benyújtott pályázat megfelelt a pályázati 
kiírásban foglaltaknak, az  egészségbiztosítási pénztárral történt egyeztetés  szerint nincs lehetıség új 
körzet kialakítására , amennyiben betöltetlen körzettel rendelkezik az önkormányzat . 
Megoldásként kínálkozik, hogy a Képviselı-testület az idıközben megüresedett 2. számú területi 
ellátási kötelezettséggel rendelkezı körzet mőködtetésével bízza meg a pályázót, az újonnan 
kialakításra kerülı  3. körzet helyett, ez esetben azonban nem szabad  megfeledkezni a feladatot 
korábban ellátó Dr. Jávor Zsuzsanna praxisjogáról sem. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis az 
orvosnak 6 hónapja van arra, hogy megpróbálja elidegeníteni a praxisjogát. A praxisjog 6 hónapig a 
praxis elızı tulajdonosát illeti meg.  
 
Amennyiben a 6 hónap eredménytelenül telik el a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra. 
 



 

A praxis átadására csak a 6 hónap leteltét követıen kerül sor, csak ezt  követıen tudja  Dr. Csábiné Dr. 
Perlaki Mónika Mária   doktornı átvenni át a  2 számú , jelenleg helyettesítéssel ellátott házi  
gyermekorvosi praxist. 
  
A praxisjogot az önkormányzat csak ezen idı leteltét követıen tudja átadni pályázó részére,  a 
doktornı is csak ezt követıen tudja a  mőködéshez szükséges engedélyeket beszerezni  és az 
önkormányzattal kötendı  feladat-ellátási szerzıdés elkészítésére is csak ezután  van lehetıség. Az 
érintett hatóságokkal  ( egészségbiztosítási pénztár, ÁNTSZ ) és magával a doktornıvel történt 
egyeztetés szerint   Dr. Csábiné Dr. Perlaki Mónika Mária  doktornı a 2 számú – addig betöltetlen 
praxisként mőködı - gyermekorvosi körzet mőködtetését ténylegesen  szeptember 1. napjával tudná 
átvenni. 
Amennyiben a Képviselı-testület Dr. Csábiné Dr. Perlaki Mónika Mária, csecsemı- 
gyermekgyógyász szakorvost bízza meg a területi kötelezettséggel mőködı 2. számú házi 
gyermekorvosi körzet  ellátásával a vonatkozó jogszabályok szerint  a  feladatok ellátására 
természetesen feladatellátási szerzıdést kell kötni.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Kérem , hogy  az elıterjesztést megtárgyalni és  alábbi határozati javaslatot elfogadni  szíveskedjen: 
 

Határozati javaslat: 
 

1. Pécel Város Önkormányzat  Képviselı-testülete  az újonnan kialakítandó  3. számú házi 
gyermekorvosi körzet  gyermekorvosi feladatainak ellátására  kiírt pályázat  vonatkozásában 
úgy dönt, hogy a  281/2010. ( IX. 23.) számú határozatát és így a 368/2010.( XII. 15). számon 
elfogadott pályázatát  a 2. számú – idıközben betöltetlenné vált – körzetre módosítja. 

2. A 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására Dr. Csábiné  Dr. Perlaki Mónika 
Mária  doktornı által beadott pályázatot eredményesnek és érvényesnek tekinti.  

3. A Képviselı-testülete  kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2011. 09. 01. napjától a jelenleg 
betöltetlen Pécel város 2 számú házi gyermekorvosi  körzet feladatainak ellátásával az 1.és 2. 
pontban foglaltak következtében-  Dr. Csábiné  Dr. Perlaki Mónika Mária  doktornıt bízza 
meg.  

4. A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt a fenti idıpontig a szükséges hatósági engedélyek 
beszerzésére, illetve ,  a feladatellátási szerzıdés tervezetének elkészítésére.    

 
 
 
Felelıs: Polgármester, Jegyzı 
Határidı: 2011. 09. 01.                                                                                                                   
                                                                                                          Szöllısi Ferenc    
                                                                                                            polgármester   
 
A határozati javaslat elfogadásához az  SZMSZ  38. § (2) bekezdés b) pont alapján minısített 
szavazattöbbség szükséges.  
 
Az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet készítette: D. Nagyné  Turjányi Adrienn, gyámügyi elıadó 
 
Szakmai szempontból ellenırizte: Richter István, irodavezetı 
 
 
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:      
                                                                                                         Dr. Csizmadia Julianna, címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 


