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Készült: Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
2007. szeptember 14-én 11.08 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

Jelen vannak: Viniczay Tibor polgármester
Pochán Miklós alpolgármester
Bedics Sándor, Kissné Köles Erika,
Dr. Hevesi András, Fodor József,
Dömötör Sándor, Virányi Balázs képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,
Dr. Csanaki Eszter irodavezető,
Dr. Birtha Gyöngyike doktornő,
Dr. Csata László Szilárd.

Kutasné Hajmási Erzsébet jkv. vezető.

Távol vannak: Bugán József alpolgármester,
Dr. Reisinger Richárd, Bauer László,
Dömötör Tamás, Huszár Gábor és
Labritz Béla képviselők.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Bedics Sándor és Dömötör Sándor képviselők.



Viniczay Tibor polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a képviselő-
testület  tagjait  és  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja  a 
határozatképességet és a rendkívüli ülést megnyitja.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg:

I. NAPIREND:
1./ Napirendi pont:
IV. számú háziorvosi körzetben megvalósuló helyettesítés.
Előadó: Viniczay Tibor polgármester
Előterjesztés: 1. sz. melléklet
Bizottsági javaslat: 2. sz. melléklet (Eu.Biz.javaslat).

Viniczay Tibor:
Tisztelettel  köszönti  Dr.  Birtha Gyöngyike doktornőt  és  Dr.  Csata  László 
Szilárd  Urat.  Az  elmúlt  képviselő-testületi  üléseken  tárgyalások  folytak 
ennek  a  témának  a  lehetőségeiről.  Az  Önkormányzat  nehéz  helyzetbe 
került, ugyanakkor 3 praktizáló háziorvos közreműködésével a helyettesítés 
megoldottá vált.  Szerencsére Dr.  Birtha Gyöngyike jelentkezett,  hogy be 
tudná tölteni az állást. Azért van szükség erre, hogy a pályázatot mégse 
kelljen kiírni,  ezenkívül pedig a helyettesítés megoldódjon, a helyettesítést 
követően  hosszú  távon  ez  az  állás  betölthető,  illetve  a  finanszírozás  is 
megoldható.

Kissné Köles Erika:
Az  előterjesztés  I.  Előzetes  egyeztetés  című  pontjában  megfogalmazott 
gondolattal  kapcsolatban tesz fel  kérdést.  Nevezetesen: ,,A doktornő Dr. 
Lakosi  György  háziorvossal  tárgyalt  a  működtetési  jog  értékesítéséről, 
azonban mivel Lakosi doktor tevékenységét háziorvosként folytatja tovább, 
számára kedvezőbb helyzetet jelent, ha nem értékesíti a személyes jogát, 
így  ők  megegyezni  emiatt  nem  tudtak.”  Kérdezi,  mi  történik  ezzel  a 
helyzettel a véglegesítést követően, illetve a háziorvosi praxis marad Lakosi 
doktor kezében, illetve a véglegesítést követően ez hogyan módosul? 

Viniczay Tibor:
Azt gondolja, egy bizonyos idő letelte után Lakosi doktor nem kérhet térítést 
a körzet értékesítéséért.

Dr. Csanaki Eszter:
Szeptember 30-ig Lakosi doktor értékesítheti a praxisjogát. Viszont mivel ő 



nem szűnteti meg háziorvosi tevékenységét, hanem ugyan területi ellátási 
kötelezettség  nélkül,  de  háziorvosi  teendőket  fog  ellátni,  ezért  neki  is 
szüksége  van  egy  praxisjogra.  Ő  megtehette  volna  azt,  hogy  a  területi 
ellátási kötelezettséghez, tehát a IV. számú háziorvosi kötődő személyes 
jogát értékesíti Dr. Birtha Gyöngyike doktornő irányába, erre vonatkozóan 
ők tárgyaltak egymással, meg is tudtak volna egyezni, viszont ekkor ez azt 
jelentette volna, hogy Lakosi doktornak megszűnik a praxisjoga és kell neki 
váltani  egy  másikat  a  szociális  otthoni  tevékenységéhez.  A  kettőnek 
illetékfizetési, illetve jövedelemszerzés miatt különféle adófizetési vonzatai 
vannak, ez a dupla eljárás anyagilag olyan helyzetbe hozta volna, ami az ő 
számára nem megfelelő. Arra pedig az Önkormányzatnak nincs ráhatása, 
hogy őt az irányban befolyásolja, hogy értékesítse a praxisjogát, hiszen az 
az  ő  személyes  joga.  Tehát  nem  történik  praxisjog  értékesítés,  Lakosi 
doktor  viszi  magával  a  praxisjogát.  Aki  a  IV.  számú háziorvosi  körzetet 
betölti,  annak praxisjogra lesz szüksége. Jelenleg a doktornő mivel  nem 
folytat  háziorvosi  tevékenységet,  nincsen  praxisjoga,  viszont  a 
helyettesítést  praxisjog nélkül  is  elláthatja.  Azért  is  tolták  ki  egy kicsit  a 
végleges  döntésre  szolgáló  határidőt,  mert  így  neki  lehetősége  lesz 
praxisjogot váltani,  mely most már egy viszonylag egyszerű eljárás.  Egy 
határozattal  a  regionális  ÁNTSZ-nél  praxisjogot  kérelmezhet,  tehát  ha 
végleges megbízási szerződéssel ellátja a háziorvosi tevékenységet, akkor 
ő tud magának praxisjogot váltani.

Dömötör Sándor:
Azt  kérdezi,  hogy  Lakosi  doktor  csak  a  Pszichiátriai  Intézetben  fog 
háziorvosként tevékenykedni?

Viniczay Tibor:
Igen, de megkérdezi aljegyző asszonyt.

Dr. Csanaki Eszter:
Lakosi  doktornak volt  egy megbízási  szerződése az Önkormányzattal,  a 
megbízási  szerződés  6  hónapos  felmondási  időt  tartalmazott,  áprilisban 
felmondta a szerződést,  ennek a lejárati  ideje szeptember vége, vele az 
Önkormányzat  addig  áll  jogviszonyban.  A mostani  helyettesítési  helyzet 
október 1-től értendő.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

222/2007. számú Képviselő-testületi határozat:



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  195/2007. 
számú határozatának

1. 1.  pontjában  szereplő,  a  IV.  számú  háziorvosi  körzet  betöltésére 
vonatkozó  pályázati  kiírást  visszavonja,  a  praxis  támogatásához 
kapcsolódó döntését a továbbiakban is fenntartja. A háziorvosi körzet 
végleges  betöltésére  irányuló  előterjesztést  legkésőbb  a  2007. 
októberi ülésre el kell készíteni.

Határidő: azonnal; illv. legkésőbb 2007. októberi képviselő-testületi 
ülés
Felelős: Dr. Krajczár Róbert irodavezető

2. 4.  pontját  a  következők  szerint  módosítja:  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV. számú felnőtt háziorvosi 
körzet betöltetlensége idejére, 2007.október 1-jétől  elsődlegesen Dr. 
Birtha  Gyöngyike  Körmend,  Munkácsy  M.u.4.  II/5.  szám  alatti 
orvossal biztosítja, heti 15 óra rendelési időben, a helyettesítés után 
járó finanszírozás terhére. Ennek keretében Dr. Birtha Gyöngyike a 
megfelelő-  elsősorban  szentgotthárdi  illv.  kistérségi  lakhellyel 
rendelkező- szakszemélyzetet  és a működtetés feltételeit  biztosítja. 
Dr. Birtha Gyöngyike akadályoztatása esetén a körzet helyettesítési 
feladatainak ellátásával dr. Sebők Arankát, dr. Hevesi Andrást és dr. 
Aknay Imrét bízza meg heti váltásban, rendelési idejükön kívül heti 5 
óra helyettesítéssel, a helyettesítés után járó finanszírozás arányos 
megosztásával.  Ezen  tartalmú  megállapodás  aláírására  a 
polgármestert felhatalmazza.

Határidő: szerződés megkötésére :azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester

Dr. Krajczár Róbert irodavezető

Viniczay Tibor:
Még egyszer elnézést kér a rendkívüli ülésért. Dr. Birtha Gyöngyikének jó 
egészséget kíván, reméli, hogy hosszú távon tudnak együttműködni.

Dr. Birtha Gyöngyike:
Megköszöni a bizalmat.



Viniczay  Tibor polgármester,  az  ülés  levezető  elnöke  megköszöni  a 
részvételt és több tárgy nem lévén a rendkívüli ülést 11.16 órakor bezárja.

K. m. f.

Viniczay Tibor Dr. Dancsecs Zsolt
polgármester jegyző

Dömötör Sándor Bedics Sándor
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő


