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Tisztelt Képviselı-testület!

Dr. Balogh Edit házi gyermekorvos 2008. február 29-én kelt levelében felmondta az 1997. február 21-én
létrejött, a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történı ellátásáról szóló megállapodást.
A doktornı 2008. május 31-ig ellátja a feladatát, ha ezen idıszak alatt nem sikerül megoldani a pótlását, akkor
esetleg még egy-két hónapig tud segíteni az önkormányzatoknak.
A Képviselı-testület 31/2008. (IV.22.) számú testületi határozatában a felmondást tudomásul vette, egyben
köszönetét fejezte ki a doktornı több évtizedes lelkiismeretes munkájáért.
A két hónapos felmondási idı alatt kell gondoskodni a praxisjog /mőködtetési jog/ elidegenítésérıl, amennyiben
ez idı alatt nem sikerül, akkor az ellátási kötelezettséget helyettesítéssel – átmeneti idıszakra – még meg lehet
oldani.
A feladatellátás finanszírozásának biztosítása érdekében finanszírozási kérelmet kell benyújtani az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz /a továbbiakban: OEP/, melyhez mellékelni kell a házi gyermekorvos mőködési
engedélyét, de tekintettel a mőködési engedélyezési eljárás bonyolult és hosszadalmas voltára, szinte bizonyos,
hogy az új gyermek háziorvos 2008. június 1-ig nem tudja a mőködési engedélyt megszerezni.
A folyamatos OEP támogatás biztosítása érdekében fentiekre tekintettel szükséges, hogy az új házi
gyermekorvos mőködési engedélyének megszerzéséig a fenntartó önkormányzatok átmeneti idıszakra kérjenek
mőködési engedélyt, és az ellátási kötelezettséget helyettesítéssel oldják meg. Az ÁNTSZ illetékes szervezete az
ideiglenes mőködési engedélyt legfeljebb 6 hónapos idıtartamra adja ki.

Kérem T. Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására, és a mellékelt határozati javaslat elfogadására!
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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. június 1-tıl a praxisjogról
lemondás miatt megüresedett házi gyermekorvosi szolgálatot átmenetileg mőködteti,
amíg a személyi feltételek a vállalkozó házi gyermekorvosi szolgálat mőködtetését
nem teszi lehetıvé.
A képviselı-testület az átmeneti idıszakban helyettesítı gyermek háziorvosként
felkéri …………………….házi gyermekorvost.
Az Önkormányzat kéri az ideiglenes mőködési engedély kiadását Bozsok, Cák,
Gyöngyösfalu, Kıszegdoroszló, Kıszegpaty, Kıszegszerdahely, Lukácsháza,
Nemescsó, Pusztacsó és Velem községek területére változatlan feltételekkel.
A Képviselı-testület felhatalmazza Lukácsháza községi Önkormányzat Képviselıtestületét, hogy a tárgyi ügyben nevében és helyette eljárjon, továbbá ellássa a
gesztori feladatokat a szolgálat mőködtetésével kapcsolatban, megkösse az OEP
illetékes szervével a finanszírozási szerzıdést.
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A határozat elfogadásához a Képviselı-testület egyszerő többségő döntéshozatala szükséges.

Velem, 2008. április 23.
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