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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Házi gyermekorvos támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Általános Igazgatási Iroda
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető

Megtárgyalja:

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sportbizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott:

Dr. Vető András házi gyermekorvos

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Vető András, a Tapolca, 2. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa fordult
támogatási kérelemmel a Képviselő-testülethez. A 2012-es évre vonatkozóan havonta
35.000.- Ft összegű (összesen 420.000.- Ft) támogatást kér a Képviselő-testülettől. Kérelmét
azzal indokolta, hogy három éve dolgozik Tapolcán. Az általa ellátottak létszáma 500-520
gyermek között mozog. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által fizetett támogatás nem
fedezi havi kiadásait, így kérelme szerint nincs miből fizetnie a rezsi költségeket. Dr. Vető
András nem indítványozta kérelme zárt ülésen történő elbírálását.
A Képviselő-testület a 2009. október 16-i zárt ülésén hozott 214/2009. (X.16.) Képviselőtestületi határozatával döntött arról, hogy a 2. sz. gyermekorvosi körzet ellátására 2009.
december 1-jétől a Vető&Farkas Egészségügyi Bt-vel kíván ellátási megállapodást kötni. Az
Önkormányzat és Bt. között létrejött megállapodás szerint dr. Vető András egyszeri,
600.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a praxis beindításához.
2012. május 12-i hatállyal 2012. április 27-én külön megállapodást kötöttünk a Tapolca,
Berzsenyi utcai gyermekorvosi rendelőhelyiségek rezsiköltségeire vonatkozóan. Eszerint a
rezsiköltségeket (villamos energia, víz, távfűtés, meleg víz, szemétszállítás és közös költség)
50-50%-ban Dr. Dorner Mária és Dr. Vető András viselik. A megállapodásban a vállalkozó
háziorvosok tudomásul vették, hogy a megállapodás szerinti költségrészt a szolgáltatási díj
továbbszámlázása alapján fogják fizetni a számlán feltüntetett határidőre. Tudomásul vették
továbbá, hogy utólagos költségreklamációnak nincs helye.
A Képviselő-testület 2012. november 23-i ülésén tárgyalta a háziorvosokkal kötendő ellátási
szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény (Öotv.) 2013. január 1-jétől hatályba lépő változása miatt kötelező a
háziorvosokkal kötött szerződések felülvizsgálata.

Az előterjesztés mellékletét képezte a feladat-ellátási szerződés tervezete, mely azokat a
kötelező tartalmi elemeket foglalta magába, amelyek a jogszabály módosulása miatt a
szerződés tartalmát kell, hogy képezzék. Az egyedi szerződések megkötése jelenleg
folyamatban van.
A felülvizsgálatra tehát nem abból a célból került sor, hogy egyedi támogatási igényeket
foglaljunk a feladat-ellátási szerződésbe, hanem az Öotv. változása miatt.
Tapolca Város Önkormányzatának a fent írt, egyszeri támogatáson felül nem áll módjában
havonta támogatni a 2. sz. gyermekorvosi körzet rezsikiadásait. Az Önkormányzat egyébként
más orvosi körzetét sem támogatja anyagilag.
Az előterjesztés kiküldését megelőzően, 2012. december 7-én érkezett meg Dr. Vető András
házi gyermekorvos felmondása. A tapolcai ellátott gyermekek létszámát figyelembe véve
javaslom a felmondás elfogadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete dr. Vető András, a Tapolca 2. sz.
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa
kiadásait külön megállapodás alapján
a) havi 35.000.- Ft, azaz harmincötezer forint
összeggel támogatja
b) nem támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

II.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Vető András, a Tapolca 2. számú
gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa
felmondását
a)
elfogadja
b)
nem fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. december 7.

Császár László
polgármester

