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Tisztelt Képviselő-testület !
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2000. augusztus 8-án kötött megállapodást
dr. Varga Márta gyermek szakorvossal a 2. sz. gyermekorvosi körzet vállalkozási formában
történő ellátására. A megállapodás értelmében a fenti körzetet dr. Varga Márta 2000. október
01-től vállalkozó házi gyermekorvosként látta el.
Az előzőekben hivatkozott megállapodás 14. pontja értelmében a határozatlan időre kötött
megállapodást hat hónapos határidővel bármelyik fél felmondhatja.
Dr. Varga Márta gyermek szakorvos – egészségi állapotára történő hivatkozással – a
megállapodást 2008. december 31. napjával fel kívánja mondani.
Dr. Varga Márta gyermek szakorvos az önálló háziorvosi tevékenységről szóló többször
módosított 2000. évi II. tv. értelmében működtetési joggal rendelkezett. A hivatkozott tv. 2.§
(3) bekezdése kimondja: „ A működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű
jog, amely a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és
folytatható.”
Dr. Varga Márta gyermek szakorvos a fentiekben biztosítottak értelmében az általa ellátott 2.
sz. gyermekorvosi körzet működtetési jogát értékesíteni szerette volna, de érdeklődő
hiányában ez nem valósult meg. Kora és egészségi állapota miatt azonban dr. Varga Márta a
továbbiakban nem kívánja a 2. sz. gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi teendőket
ellátni.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 8.§ (4) bek. szerint az Önkormányzatnak
az egészségügyi alapellátás – melynek része a gyermekorvosi ellátás – kötelező feladata.
Ennek értelmében az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a 2. sz. gyermekorvosi körzet
ellátásáról. Indokolt a megüresedett gyermekorvosi állás meghirdetése és a pályázat ill.
pályázatok elbírálásáig a körzet helyettesítő orvossal történő elláttatása. Javasolom, hogy a 2.
sz. gyermekorvosi körzet ellátását biztosító állásra a pályázatot az Önkormányzat - a
továbbiakban is vállalkozási formában történő ellátással - írja ki. A pályázatot az
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Egészségügyi Közlönyben kell meghirdetni. A pályázat benyújtási határideje az Egészségügyi
Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap.
A helyettesítés megszervezése, a működési engedély módosításának megkérése, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral történő finanszírozási szerződés megkötése a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet feladata legyen. Dr. Varga Márta gyermek szakorvos
helyettesítését – távolléte ideje alatt - dr. Dorner Mária, az 1.sz. gyermekorvosi körzet
gyermekorvosa látta el. Dr. Dorner Mária ismeri a 2.sz. körzethez tartozó gyermekeket,
szüleiket, így a helyettesítéssel célszerű Őt megbízni az OEP által biztosított finanszírozás
teljes összegének átengedésével. Az előzetes megbeszélések alapján a helyettesítést dr.
Dorner Mária vállalta.
Dr. Varga Márta gyermek szakorvos 1972. november 16-tól lát el Tapolca városban házi
gyermekorvosi feladatot. Munkáját mindig lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint, a
gyermekek egészségének megőrzése érdekében végezte. A betegellátás terén 36 évig
városunkban végzett munkájára való tekintettel javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület
tekintsen el a hat hónapos felmondási határidőtől és 2008. december 31. napjával tekintse
megszűntnek a 2000. augusztus 29-én kötött megállapodást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
H A T Á R O Z A T I JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete dr. Varga Márta gyermek szakorvossal,
a 2.sz. gyermekorvosi körzet vállalkozási
formában történő ellátására kötött megállapodást
– dr. Varga Márta kérelmére - 2008. december
31. napjával közös megegyezéssel megszűnteti.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2.sz. gyermekorvosi körzet ellátására
– vállalkozási formában történő működtetéssel –
az alábbi pályázatot írja ki:
Ellátandó feladatok:
4/2000. (II.25.) Eü.M. rendeletben foglalt
feladatok ellátása vállalkozási formában és iskola
egészségügyi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- orvosi diploma,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga,
Csatolandó:
- részletes szakmai önéletrajz,
- egészségügyi alkalmasság igazolása,
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- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló
dokumentumok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt
vevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát
A pályázat benyújtásának határideje: az
Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől
számított 30. nap
Elbírálási határidő: A benyújtási határidő lejártát
követő Képviselő-testületi ülés.
Az állás 2009. április 01-től betölthető.
A pályázó a körzet ellátásának időtartamára az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztárral
közvetlen finanszírozási szerződést köt.
A körzet ellátásának időtartamára szolgálati
lakás biztosítása megoldott.
Pályázatok
benyújtása:
Ács
János
polgármesterhez az Önkormányzat címére (8300
Tapolca, Hősök tere 15.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információ kérhető dr. Varga Istvántól tel.:
06/87/414-485.
III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét, hogy a 2. sz. gyermekorvosi
körzet 2009. január 01-től történő ellátásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Á c s János polgármester
Határidő Azonnal
IV.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete dr. Varga Márta gyermek szakorvosnak
Tapolca
városában
36
éven
kifejtett
lelkiismeretes, a gyermekek egészségének
megőrzése
érdekében
kifejtett
áldozatos
munkájáért köszönetét fejezi ki. Nyugdíjas
éveihez erőt, egészséget, családja körében
eltöltendő hosszú, boldog életet kíván.
T a p o l c a , 2008. november 10.
Á c s János s.k.
polgármester

