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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy dr. Irzsák Krisztina, a 0014-es számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosa Tóth Mihály polgármester úr felé levélben jelezte, hogy nyugdíjba kíván vonulni,
s egyben az Önkormányzattal felnőtt lakossági ellátásra területi ellátási kötelezettséggel kötött
szerződését felmondta.
A felmondási idő 2008. november 30-ával lejárt. dr. Irzsák Krisztina 2 éve próbálja praxisát
értékesíteni, ezen időszak alatt érdemi jelentkező nem volt.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok szerint a háziorvosi ellátásra kötelezett az
önkormányzat, ezért gondoskodni szükséges a szóban forgó praxis átmeneti működtetéséről,
amennyiben az Önkormányzat a praxist nem kívánja megszüntetni.
Jelenleg nem javasolható a 0014-es praxis megszüntetése, ezért javasoljuk hogy a
Képviselő-testület arról döntsön, hogy a praxist átmenetileg helyettes orvosok
megbízásával működteti tovább. Ebben az esetben az önkormányzat nevében a Csepeli
Egészségügyi Szolgálat szerződést köthet az OEP-pel a praxis további finanszírozására.
A praxis további működtetése átmeneti jelleggel az alábbiak szerint biztosítható:
1. sz. helyettesnek dr. Balkay Lászlót,
2 sz. helyettesnek dr. Nagy Katalint kértük fel.
Ezzel egyidejűleg javasoljuk, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a
Csepeli Egészségügyi Szolgálaton keresztül írjon ki pályázatot a 0014-es háziorvosi
praxis betöltésére.
Budapest, 2008. november 25.

Horváth Gyula
alpolgármester

Határozati javaslatok:
1)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
dr. Irzsák Krisztina házorvos nyugállományba vonulását követően 2008. november 30-a
után is tovább kívánja működtetni a 0014-es számú, 410092590 ÁNTSZ kódszámú
praxist. Felkéri a Polgármestert, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálat
intézményvezetőjén keresztül gondoskodjék az OEP-pel történő finanszírozási
szerződés megkötéséről.
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.
2)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert a Csepeli Egészségügyi Szolgálaton keresztül gondoskodjék
arról, hogy a 0014. számú háziorvosi praxis 2009. március 1-től történő betöltésére az
Önkormányzat nevében pályázat kerüljön kiírásra. Felkéri továbbá a Polgármestert,
hogy gondoskodjék a beérkezett pályázatok döntésre való elkészítéséről és terjessze
döntési javaslatát a Képviselő-testület elé.
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.

