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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mint ismeretes. Dr. Mogyoróssy Mónika a 0140. sz. háziorvosi körzet háziorvosa a praxisra 

vonatkozó feladatellátási megállapodását 2016. október 31. napjával – a szerződés 6./ pontja 

szerinti 6 hónapos felmondási idővel élve -  felmondta. A felmondási idő 2016. április 30-án 

telik le. A praxis jogosultja, dr. Mogyoróssy Mónika háziorvos jelzése szerint a praxist ezidáig 

értékesíteni nem tudta, így valószínűsíthető, hogy a fenti nevezett háziorvos körzet visszaszáll 

az önkormányzatra.  

Az egészségügyi alapellátás működtetése az önkormányzat kötelező feladata, ezért az 

önkormányzatnak biztosítani kell a működtetés feltételeit mindazon időpontig, amíg a praxisra 

vonatkozóan a pályázati eljárás sikeresen be nem fejeződik. (A pályázati kiírást 2016. május 1. 

napjától lehet megjelentetni.) 

 

A szakmai szervezetekkel (OEP, HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály) konzultálva, a képviselő-testületnek meg kell hoznia azt a döntését, amellyel 

biztosítható a praxis területi kötelezettségi ellátása.  

 

Ahhoz, hogy a 2016. május hónaptól, az önkormányzat az OEP finanszírozási szerződést 

megköthesse, az önkormányzatnak 2016. április 30-ig jogerős működési engedéllyel kell 

rendelkeznie a praxisra vonatozóan.  

A praxis helyettesítésére dr. Borók Levente háziorvos adta be kérelmét.  

A képviselő-testület döntése után a helyettesítési szerződést a polgármester köti meg a 

helyettesítő orvossal és az asszisztenssel, s ezek megléte esetén lehet működési engedély iránti 

kérelemmel fordulni a HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályához.  

 

A mai döntés akkor válik hatályossá, amennyiben dr. Mogyoróssy Mónika 2016. április 30. 

napjáig a praxisát értékesíteni nem tudja.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal ellátni és 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2016. április 7. 

 

     Tisztelettel: 

          Tóth József 

        polgármester 



 

 

………/2016.(IV.14.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

0140. sz. háziorvosi praxis helyettesítésére vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy dr. Borók Levente háziorvossal – a 0140. sz. praxisra 

vonatkozó pályázat sikeres elbírálásig – 2016. május 1. napjától 

megbízási szerződést kössön a 0140. sz. háziorvosi körzet 

helyettesítéssel történő ellátására. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Szabóné Füredi Éva asszisztenssel – a 0140. sz. 

praxisra vonatkozó pályázat sikeres elbírálásig – 2016. május 1. napjától 

megbízási szerződést kössön a 0140. sz. háziorvosi körzet 

asszisztenciájának helyettesítéssel történő ellátására. 

 

3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy feladatellátásra vonatkozó jogerős működési 

engedély birtokában az ellátás 2016. május 1. napjától kezdődően a 

feladatellátás állami költségvetésből való folyamatos finanszírozása 

érdekében szerződést kössön az OEP Hajdú-Bihar megyei 

Igazgatóságával. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


