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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!
Dr. Pozsonyi György, a Dr. Pozsonyi Egészségügyi Bt. képviseletében, az I. számú felnıtt
háziorvosi körzet (Szekszárd, Mikes u.24.) háziorvosa azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Közgyőléshez, hogy 2012. november 1-jétıl 2013. április 30-ig 6 hónap idıtartamra a
körzet helyettesítéssel történı háziorvosi feladatainak ellátását engedélyezze.
Kérését azzal indokolta, hogy egészségi állapota megromlása miatt (jelenleg is táppénzes
állományban van) a körzet személyes ellátási kötelezettségének nem tud eleget tenni.
Praxisjogát meghirdette, annak értékesítése folyamatban van, amennyiben a fenti hat hónap
helyettesítési idıtartam alatt az nem kerül értékesítésre, úgy Dr. Pozsonyi György tudomással
bír arról, hogy a praxis visszaszáll az önkormányzatra, és azt az önkormányzat
térítésmentesen hasznosíthatja.
Dr. Pozsonyi György helyettesítését rövidített rendelési idıben Dr. Jámbor Margit és Dr.
Klézli Julianna háziorvosok felváltva látnák el, akadályoztatásuk esetén Dr. Balogh Adrienn
háziorvos helyettesítené ıket.
A körzet helyettesítéssel történı háziorvosi ellátása az önkormányzatra plusz terhet nem ró, a
körzet egészségügyi finanszírozását a továbbiakban is a Dr. Pozsonyi Egészségügyi. Bt.
kapja, a helyettesítı orvosok a Bt-vel kötnek szerzıdést.
A Közgyőlés hozzájárulása a mőködési engedély fentiek szerinti módosításához szükséges.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelıen
járuljon hozzá a I. számú felnıtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történı mőködtetéséhez.

Szekszárd, 2012. október 12.

Horváth István
Polgármester
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Határozati javaslat

Tárgy: Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárulását adja az
I. számú háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2012. november
1-jétıl 2013. április 30-ig terjedı idıszakban.
2. A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Jámbor Margit és Dr. Klézli Julianna
háziorvosok felváltva látják el úgy, hogy a helyettesítési idı saját körzetük rendelési
idejét nem érinti. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítést Dr. Balogh Adrienn
háziorvos látja el.
3. A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét, hogy a Közgyőlés
döntésérıl az érintetteket értesítse.
Határidı:
Felelıs:

2012. október 31.
Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje
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