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Előterjesztés  

költségvetési létszámkeret egy fővel történő megemeléséről 

 

 

 

Dr. Késmárky-Borbély Ágnes a háziorvosi praxis működtetője az önkormányzattal kötött 

feladat-ellátási szerződést 2018. május 1. napjával felmondta. A felmondási idő 2018. 

november 30. napjával telik le. A praxist eddig nem sikerült értékesíteni, így vélelmezhetően 

az önkormányzat feladata lesz a praxis betöltése. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 4. pontjában foglaltak alapján „A helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;” 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési önkormányzat 

az alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, az iskola-

egészségügyi ellátásról. 

A fenti törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az 

egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles 

biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény 

működőképességét és fejlesztését. 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 2. melléklete szerint a háziorvosi ellátás minimum feltétele 

háziorvosi vegyes körzet esetén egy ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/ közösségi szakápoló/ 

diplomás ápoló/ alkalmazása. 

Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos a Képviselő-testületnek benyújtott beszámolójában 

jelezte, hogy november első heteiben egy közös egyeztetést tartana szükségesnek az átadás-

átvételről (betegszoftver, hatósági feladatok szervezése, keresőképtelen állományban lévő 

személyek jelentése, stb.). 

Fentiekre tekintettel szükségesnek tartom, hogy 2018. november 12-től közalkalmazotti 

jogállásban az Önkormányzat 1 fő ápolót alkalmazzon. Ehhez szükséges a létszámkeret egy 

fővel történő megemelése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 



Határozati javaslat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat háziorvosi alapellátás feladatainak álláshelye 1 fővel megemelésre 

kerüljön. 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

Szerep, 2018. november 5. 

 

 

 

 

      Tóthné Verő Tünde s.k. 

      polgármester 


