Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2009. október 29-ei ülésére.
Tárgy: 2. számú Körzeti Fogorvosi Szolgálat tartósan betöltetlenné nyilvánítása, pályázat
kiírása fogorvosi feladatok ellátására.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 2. számú Körzeti Fogorvosi Szolgálatnál vállalkozási formában dolgozó dr. Padányi
Katalin Virág fogorvos kérelmezte a területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi
feladatainak ellátására kötött szerződésének felbontását. Nevezett egyúttal a praxisjogáról is
lemondott. Kérelmét azzal indokolta, hogy fogorvosi tevékenysége veszteségessé vált.
A 18/2000. (II.25.) Kormányrendelet szabályozza a működtetési jog elidegenítését. A
hivatkozott jogszabály meghatározza a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet, és az
akadályoztatás fogalmát.
2.§. (1) b.) „tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi körzet
ba.) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan helyettesítéssel
tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos
munkavégzésében akadályoztatva van,
A fenti jogszabály alapján a szerződést bontó háziorvosnak 6 hónap áll a rendelkezésére, hogy
a praxis működtetési jogát értékesítse. Miután dr. Padányi Katalin Virág lemondott a
praxisjogáról, nem kívánja azt értékesíteni, az Önkormányzat köteles a feladat ellátásáról
gondoskodni, a betöltetlen háziorvosi álláshelyet megpályáztatni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2009. november 1.-ei
hatállyal fogadja el a szerződés felbontására vonatkozó kezdeményezést azzal a feltétellel,
hogy a 2006. szeptember 11.-én kelt vállalkozói szerződés 10. pontjában foglaltak szerint 3
hónapos felmondási idő tartama alatt a fogorvos a fogászati ellátást biztosítani köteles.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a praxisjogról történő lemondást, és egyúttal
a megüresedő praxisra pályázatot írjon ki. A pályázati felhívás az előterjesztés mellékletét
képezi.
Amennyiben a három hónapos felmondási idő alatt pályázat érkezik az üres állásra, akkor
szíveskedjenek a 3 hónapos felmondási időtől eltekinteni, és dr. Padányi Katalin Virág feladat
ellátási kötelezettségét szüntessék meg.
Nyergesújfalu, 2009. október 20.
Hernádi Lászlóné
vezető főtanácsos

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Fogadja el Dr. Padányi Katalin Virág területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
fogorvos praxisjogról való lemondását 2009. november 1-jei hatállyal a megkötött
vállalkozói szerződés 10. pontjában foglalt feltétellel úgy, hogy a három hónapos
felmondási idő alatt köteles a fogorvosi ellátást biztosítani. Döntsön úgy, hogy
amennyiben a fogorvosi álláshely a felmondási időn belül betöltésre kerül, eltekint a
vállalkozói szerződés 10. pontjában foglalt 3 hónapból hátralévő felmondási idő
ledolgozásától.
2.) Nyilvánítsa a 2. számú Körzeti Fogorvosi Szolgálatot tartósan betöltetlenné, és írjon
ki pályázatot a fogorvosi állás betöltésére az előterjesztés mellékletében
meghatározottak szerint.
3.) Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

