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Ikt.sz.: H/236-6/2022.                      Előterjesztés száma: 35/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Javaslat felnőtt háziorvosi Feladat-ellátási szerződések 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: Dr. Ács János és Dr. Dobos Vadim háziorvosok 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség 

(SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja szerint) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Dr. Ács Tamás „vegyes háziorvos”1 (1. körzet) 2022. február 18.-án azzal a kéréssel fordult Szada 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy járuljon hozzá (praxis-közösségük létrejötte 

okán visszamenőleges hatállyal) rendelési ideje 2022. február 1.-től történő módosításához. Mint írja: 

„A módosításhoz, azért van szükségem, mert az alapellátás átalakításakor létrejött praxisközösségek 

szervezésekor plusz feladatokat kaptunk melyek ellátása a rendelési időben nem lehetséges. Elvárják 

tőlünk ezentúl a prevenciós tevékenység rendelési időn kívüli folytatását, illetve ennek pontos 

dokumentációját. Ezért kérném a rendelési idő módosításának tudomásul vételét a következőképpen:  

2022 február 1.-től:  

Hétfő: 12-től 13 óráig preventios rendelés, 13-17 óra között betegrendelés 

Kedd: 8-12 óráig betegrendelés, 12-13 óra között preventios rendelés 

Szerda: 11-13 óra között preventios rendelés 13-17 óra között betegrendelés 

Csütörtök: 8-12-ig betegrendelés, 12-13 óra között preventios rendelés 

Péntek: 12-13 óra között preventios rendelés, 13-17 óra között betegrendelés 

 

A mindennapokban, gyakorlati szinten, azonban nem változna a rendelési idő, hiszen a plusz rendelési 

órák azok preventios rendelések lennének, ahová, nem szabadon jönnének, hanem célzottan hívnánk be 

beteget, az aktuális szűrési programunknak megfelelően, illetve adminisztrálnánk a vizsgálatokat.  

Köszönettel 

Dr. Ács Tamás 

Háziorvos” 

 

Az előzmények megértéséhez tudnivaló, hogy a változások tudomásul vételét dr. Ács Tamás (ANSA 

Bt.) már 2022. január 17.-én is kérelmezte, és kérelmének a Polgármester 24 órán belül eleget is tett 

(különös tekintettel arra, hogy az Önkormányzat és a Bt. között 2005. december 5.-én létrejött Szerződés 

valójában semmiféle utalást nem tartalmaz a rendelési időre vonatkozóan!). 

Utóbb azonban kiderült, hogy az ANSA Bt. működési engedélyének (praxisközösségük működéséhez 

szükséges) módosítása – amely a rendelési idejét (heti 6 órányi, az ANSA Bt. által, de nem feltétlenül 

személy szerint Ács dr. által ellátott prevenciós rendeléssel együtt!) 26 órára módosítja – feltételezi 

MÓDOSÍTOTT Feladat-ellátási szerződés meglétét is, amely módosítás viszont az Önkormányzat 

részéről már a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik. 

Az előzményi iratok kutatása során (ezúttal is) szembesülnünk kellett azzal, hogy az önkormányzati 

feladatok ellátásáról szóló megállapodások múltbéli dokumentálása és nyomon követése egyaránt 

kívánni valókat hagyott maga után… 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

➢ A 146/2005.(XI.7.) KT-határozattal az akkori Testület Szada II. „háziorvosi” körzetének 

ellátásával Dr. Ács Tamást bízta meg, 2006.I.1.-től - a valóságban az 1. sz. felnőtt háziorvosi 

körzetre szólóan! A Felek (feladat-ellátási?) Szerződése rendelési időt nem tartalmaz, még erre 

vonatkozó mellékletet sem hivatkozik! 

➢ A 136/2018.(XI.29.) KT-határozat értelmében a szadai házi gyermekorvosi praxis ellátására az 

Önkormányzat Dr. Balázs Regina házi gyermekorvossal kötött Feladat-ellátási szerződést, az 

ezt (telephely-változás miatt) módosító Megállapodást a 123/2019.(XI.29.) KT-határozat fogadta 

el. 

➢ A 24/2020.(III.6.) Polgármesteri határozat a „2. sz.” felnőtt háziorvosi körzet ellátására Dr. 

Dobos Vadim háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződésről szól – 2. sz. (a Hivatalunk által 

utólag beszerzett) mellékletében rögzítve a konkrét rendelési időpontokat is: hétfő és szerda 

 
1 „Vegyes” háziorvosnak minősül azért, mert a gyermekorvosi praxis létszámhatárán felüli gyermekek számára – felnőtt 

háziorvosi ellátási teendőin kívül, azzal párhuzamosan - házi gyermekorvosi ellátást is nyújthat.  
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9-13 óra, kedd-csütörtök 14-18 óra között, péntekenként pedig 9-12 óra között – azaz összesen 

heti 19 órában, ami megfelel szerződése 3. pontjában rögzített „legalább heti 15 óra” feltételnek! 

o E Szerződés szerint ezen felül legalább heti 25 óra „rendelkezésre állási időre” is 

kötelezett a háziorvos. E kötelemnek ténylegesen heti 31 óra rendelkezésre állási idővel 

felelhet meg annak alapján, hogy (a területi ellátási kötelezettségéből adódóan!) a 8-18 

óra közötti időszakban elérhetőnek kell lennie saját körzetének betegei számára! 

o (Ez utóbbi kötelmét a Feladat-ellátási szerződésének 2. sz. melléklete konkrétan, kellő 

pontossággal nem rögzíti ugyan – miként rendelési időn kívüli elérhetőségét sem! -, de 

értelemszerűen következik abból, hogy 18-08 óra közötti időszakban a központi orvosi 

ügyeleti ellátás állhat a rászorultak rendelkezésére!)2 

o A nappali, együttesen 8-18 óra közötti rendelési és rendelkezésre állási idő beosztását dr. 

Ács Tamás szerződése történetesen egyáltalán nem rögzíti – következésképp mindkét 

felnőtt háziorvos Feladat-ellátási szerződése kiegészítést igényel! 

 

III./ Határozati javaslatok: 

 

A kiegészítési és módosítási szükségleteket (célszerűségi okokból külön-külön) az alábbi két határozati 

javaslat fogalmazza meg. 

Szada, 2022. március 1. 

 

I./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ács Tamás felnőtt háziorvos kérelmének 

helyet adva, az ANSA Bt.-vel (a továbbiakban: Szolgáltató) 2005. december 5.-én kötött, 2006. január 

1-től hatályos (feladat-ellátási) Szerződést az alábbi Melléklettel egészíti ki – tudomásul véve, hogy 

praxisközösséghez csatlakozása miatt a Szolgáltató 1. sz. felnőtt háziorvosi körzete 2022. február 1.-től 

rendelési időn kívül prevenciós tevékenységet is ellát: 

Melléklet 

a Szada Nagyközség Önkormányzata és az ANSA Bt. között fennálló feladat-ellátási szerződéshez 

 

A szadai 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet alapellátási rendje (hétköznap 8-18 óra között) 

HÉTFŐ 

8.00-12.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

12.00-13.00 

prevenciós 

tevékenység 

(csak behívásra!) 

13.00-17.00 

betegrendelés 

17.00-18.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

KEDD 
8.00-12.00 

betegrendelés 

12.00-13.00 

prevenciós 

tevékenység 

(csak behívásra!) 

13.00-18.00 

rendelkezésre állási idő 

(csak mobil-telefonon!) 

SZERDA 

8.00-11.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

11.00-13.00 

prevenciós 

tevékenység 

(csak behívásra!) 

13.00-17.00 

betegrendelés 

17.00-18.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

CSÜTÖRTÖK 
8.00-12.00 

betegrendelés 

12.00-13.00 

prevenciós 

tevékenység 

(csak behívásra!) 

13.00-18.00 

rendelkezésre állási idő 

(csak mobil-telefonon!) 

PÉNTEK 

8.00-12.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

12.00-13.00 

prevenciós 

tevékenység 

(csak behívásra!) 

13.00-17.00 

betegrendelés 

17.00-18.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 
Dr. Ács Tamás háziorvos mobilszáma rendelkezésre állási időben (saját körzet betegei számára): +36/20-446-7943 

 
2 Jelen előterjesztés készítése során Dr. Dobos Vadim jelezte, hogy az alkalommal élve rendelési idejét a szerződés szerinti 

15 órában maximalizálná! A továbbiakban ld. az e kérelmének megfelelő II./ sz. határozati javaslat szerinti rendelési 

időbeosztását! 
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2./ A fenti döntésről a Kérelmezőt, továbbá az Önkormányzat hivatalos honlapján Szada lakosait 

egyaránt értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

II./…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Dobos Vadim felnőtt háziorvossal (a 

továbbiakban: Szolgáltató) a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására 24/2020.(III.6.) Polgármesteri 

határozat alapján kötött Feladat-ellátási szerződés 2. sz. mellékletének rendelési időt rögzítő 

rendelkezései helyébe – a Szolgáltató kérelmének helyt adva – 2022. április 1-től kezdődő hatállyal az 

alábbi táblázatot lépteti: 

 

A szadai 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet alapellátási rendje (hétköznap 8-18 óra között) 

HÉTFŐ 

8.00-9.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

9.00-13.00 

betegrendelés 

 

13.00-18.00 

rendelkezésre állási idő 

(csak mobil-telefonon!) 

KEDD 

8.00-15.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

15.00-18.00 

betegrendelés 

SZERDA 

8.00-9.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

9.00-12.00 

betegrendelés 

 

12.00-18.00 

rendelkezésre állási idő 

(csak mobil-telefonon!) 

CSÜTÖRTÖK 

8.00-15.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

15.00-17.00 

betegrendelés 

 

17.00-18.00 

rendelkezésre állási idő 

(csak mobil-telefonon!) 

PÉNTEK 

8.00-9.00 

rendelkezésre 

állási idő (csak 

mobil-telefonon!) 

9.00-12.00 

betegrendelés 

12.00-18.00 

rendelkezésre állási idő 

(csak mobil-telefonon!) 

Dr. Dobos Vadim háziorvos mobilszáma rendelkezésre állási időben (saját körzet betegei számára): +36/50-117-2439 

 

2./ A fenti döntésről a Szolgáltatót, továbbá az Önkormányzat hivatalos honlapján Szada lakosait 

egyaránt értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


