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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Palkó Családorvosi Betéti Társaság képviseletében eljáró Dr. Palkó Ágnes (székhely: 

7020 Dunaföldvár, Búzavirág u. 55. szám) 2021. február 26. napján érkezett e-mailjében 

praxistámogatás iránti kérelmet nyújtott be.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2019. (IV.16.) számú KT 

határozatával úgy döntött, hogy 2019. november 01-től – az egészségügyi alapellátás 

zavartalan működésének érdekében – a III. számú háziorvosi körzetet helyettesítő háziorvos 

útján látja el. A DFV/1074-6/2019. számú 2019. július 22. napján kelt egészségügyi 

tevékenység végzésére szóló megbízási szerződés alapján a III. számú háziorvosi körzet 

helyettesítésének ellátásával Dr. Palkó Ágnes háziorvost bízta meg. 

A képviselő-testület a 86/2020.(VII.07.) KT határozattal a fenti helyettesítésen alapuló 

feladatellátást megerősítette.  

 

A megbízási szerződés III./21. pontja tartalmazza, hogy Megbízó a Megbízott részére a 

szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítéséért megbízási díjat fizet számla 

ellenében, amelynek összege a mindenkori a Megbízót megillető havi finanszírozás összege, 

és amely összegből Megbízott a feladatvégzéssel kapcsolatos összes költséget kifizeti 

(asszisztencia díjazása, helyettesítési díjak, rezsi stb.) 

 

A megbízási szerződés III./24. pontja alapján Megbízott szakdolgozót alkalmaz. Az 

alkalmazott körzeti ápoló szakképesítéssel rendelkezik. 

 

A helyettesített III. számú háziorvosi körzet tekintetében – mivel a praxisjog az Dunaföldvár 

Város Önkormányzata továbbiakban: Önkormányzat) tulajdona – nem került folyósításra a 

havi praxistámogatás. 
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Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Ejsztv.) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál (Eszjtv. 1. §) foglalkoztatott 

közalkalmazott és munkavállaló jogviszonya 2021. március 1-jén átalakult az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi 

szolgálati jogviszonnyá. 

 

Dr. Palkó Ágnes háziorvossal, személyesen egyeztetett a Polgármester Úr az 

egészségügyi foglalkoztatott munkavállalói jogviszonyának egészségügyi szolgálati 

jogviszonnyá alakulásával kapcsolatban, mely egyeztetés alkalmával az a megegyezés 

született, hogy Dr. Palkó Ágnes háziorvos a továbbiakban is saját munkavállalójaként 

kívánja foglalkoztatni a szakdolgozót. Ebben az esetben, azonban nem tudja igénybe 

venni a bértámogatást. A praxisjoggal az Önkormányzat rendelkezik, ha az 

Önkormányzat alkalmazásába került volna egészségügyi szakdolgozóként az asszisztens, 

lehetett volna a bértámogatást igénybe venni. 

 

Dr. Palkó Ágnes háziorvos kérelmében leírta, hogy asszisztense 20 éve az alkalmazásában áll, 

tervei szerint 2021. augusztusában 40 év munkaviszonnyal nyugdíjazását kéri, de azt 

követően is tovább dolgozna nyugdíjasként. Mivel a továbbiakban is asszisztensként 

alkalmazná a szakdolgozót, a bértámogatást nem tudja igényelni, saját forrásból próbálja az 

plusz költséget kigazdálkodni.  

A helyettesítéssel ellátott III. számú orvosi körzet a korábban biztosított praxistámogatást 

2019. november 01. napjától nem kapja. Kérése a praxistámogatás újbóli megítélése 2021. 

január 01. napjától, mely bértámogatás elvesztése miatt megnövekedett kiadásait némileg 

kompenzálná. 
 

Az önkormányzat köteles biztosítani a háziorvos tevékenység végzéséhez szükséges személyi 

feltételt. 

 

dr. Oláh Szilvia házi gyermekorvos szintén helyettesítéssel látja el a II. számú 

gyermekorvosi körzetet, aki szintén maga alkalmazza az asszisztensét.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2018. (VI.26.) KT 

határozatával döntött arról, - Dr. Jancsó Erzsébet házi gyermekorvos a dunaföldvári II. számú 

házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosának nyugdíjba vonulása miatt -, hogy 2018. 

szeptember 01. napjától a II. számú házi gyermekorvosi körzetet, valamint az iskola-

egészségügyi szolgálatot a Beszédes József Általános Iskola és az Eszterlánc Óvoda 

tekintetében helyettesítő házi gyermekorvos útján látja el. A DFV/1179-17/2018. számú 2018. 

július 25. napján kelt egészségügyi tevékenység végzésére szóló megbízási szerződés alapján 

a II. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének ellátásával Dr. Oláh Szilvia házi 

gyermekorvost bízta meg. 

 

A megbízási szerződés III./22. pontja tartalmazza, hogy Megbízó a Megbízott részére a 

szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítéséért megbízási díjat fizet számla 

ellenében, amelynek összege bruttó 1.000.000.-Ft., és amely összegből a Megbízott a 

feladatvégzéssel kapcsolatos költségeket kifizeti (helyettesítési díjak, asszisztencia díjazása 

stb.) 

 

A Megbízott szakdolgozót alkalmaz. Az alkalmazott szakdolgozó csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítéssel rendelkezik. 
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 A helyettesített II. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoga szintén az Önkormányzat 

tulajdona, így a praxistámogatás a gyermekorvosi körzet tekintetébe sem került folyósításra. 

 

A fentiek figyelembe vételével indokolt dr. Oláh Szilvia részére is működési támogatás 

nyújtása. 

 

A jelenlegi szabályok alapján működési támogatás nyújtásának feltételei: 

Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város 

Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési 

célú támogatást kap. 

Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város 

Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési 

célú támogatást kap. 

A háziorvosok a támogatást elszámolási kötelezettséggel kapják. 

 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntések meghozatalát. 

 

 

Dunaföldvár, 2021. március 01. 

 

Horváth Zsolt  s k. 

polgármester 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy  

1. 2021. március 1. napjától a III. számú háziorvosi körzet tekintetében Dr. Palkó 

Családorvosi Betéti Társaság (székhely: 7020 Dunaföldvár, Búzavirág u. 55.) 

képviseletében Dr. Palkó Ágnes részére 30 000.- Ft/hó működési célú támogatást 

nyújt. 

2. 2021. március 1. napjától a II. számú házi gyermekorvosi körzet tekintetében DUNA 

PED-MED Bt. (székhely: 2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 56.) részére 30 000.- Ft/hó. 

működési célú támogatást nyújt. 

3. az 1-2. pontokban meghatározott működési támogatás fedezetét a 2021. évi 

költségvetés általános tartaléka biztosítja. 

4. a 2021. évi költségvetési rendeletben szükséges a működési célú támogatás nyújtás 

szabályainak módosítása. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesülnek: 

1. Háziorvos 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 




