
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 15/2017.(II.13.) számú határozatában javasolta, hogy az eddigi 

beszámolási kötelezettség bővüljön ki az alábbiakkal:  

  

1. negyedévente megszervezésre kerülő munkaértekezleten való megjelenés kötelezettsége 2. a 

290/2004.(11.25.) Öh. számú határozatban foglalt KSH alapú jelentés egészüljön ki szöveges 

beszámolóval 3. az alapellátásban dolgozó orvosok havonta jelenléti ívet kötelesek vezetni, amit 

havonta eljuttatnak a havi betegforgalmi adatokkal együtt a Polgármesteri Hivatal részére 4. a 

jövőben minden panaszkezelés a betegjogi képviselő útján történjen 5. az önkormányzat és az 

egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős egészségügyi koordinátor megnevezése, 

elérhetősége 6. Ezen javaslat alapján az 5 felnőtt háziorvos, a 3 gyermek háziorvos és 3 fogorvossal 

hatályban lévő szerződések módosítása szükséges. 

 

A szerződésmódosítás szövege a következő: 

 

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

  

16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által meghatározott 

szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes bizottságnak, illetve a 

polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú határozatban foglaltakat szöveges 

beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig eljuttatja az önkormányzat részére.  

  

16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott hónapra 

vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra vonatkozó 

betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden hónap 03. napjáig 

eljuttat az Önkormányzat részére.)  

   

16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő panaszkezelés a betegjogi 

képviselő útján kerül kivizsgálásra.   

  

19.) pont az alábbiakkal egészül ki:   



  

19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős egészségügyi 

koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; email: drcsabaj@freemail.hu)  

  

19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi koordinátor által 

szervezett munkaértekezleten részt vesz. 

 

 

Alulírott, a városban dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok a fenti előterjesztéssel kapcsolatban 

az alábbi észrevételeket tesszük: 

 

ad.16. pont módosítása: az eddigi éves beszámolót természetesen a továbbiakban is írásban 

elkészítjük, és megküldjük az önkormányzat részére. Nem értelmezhető a következő mondatrész: " 

Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint", amennyiben ez rendeletben kellő 

részletességgel szerepel, akkor rendben, egyébként nem tudjuk támogatni. 

 

ad.16.1.) pont módosítása: jelenléti ív vezetése, adott hónapra vonatkozó betegforgalom: nem 

fogadható el, a szolgáltató és az önkormányzat közti jogviszony, illetve jogszabály semmilyen 

jogalapot nem teremt erre. Helyettesítési rend határidőig történő megküldése részünkről 

elfogadható. 

 

ad.16.2.) pont módosítása: a betegjogi képviselő feladatait, tevékenységét az Egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. tv. 30. § szabályozza, éppen ezért nem értelmezhető az előterjesztés ezen pontja, 

ugyanis valamely panasz vagy a betegjogi képviselő feladat- és hatáskörébe tartozik vagy nem, ezzel 

alapellátó orvosként nem kell egyet értenünk, az önkormányzatnak sincs ezzel dolga. 

 

ad. 19.1. pont: nincs megjegyzés 

 

ad. 19.2. pont: szakmai egyeztetéseken szívesen részt veszünk, de ezt nem tartjuk szükségesnek a 

feladatellátási  szerződésben rögzíteni 

 

 



A fentieket a mai bizottsági ülésen szóban is szívesen elmondjuk, ebben az esetben kérjük, hogy a 

napirendi pontra 18 óra után kerüljön sor. 
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