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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
Felhatalmazás VI. számú körzet házi gyermekorvosával történő szerződés 

megkötésére tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Alapellátási 
tv.) szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az 
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat gondoskodik az 
egészségügyi alapellátásról.  
Dr. Németh Magdolna és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviselője: dr. Németh 
Magdolna házi gyermekorvossal Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
101/2022.(III.24.) számú Kth. határozatával, valamint Illés és Ádám Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. képviselője: dr. Illés Ágnes házi gyermekorvossal Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 100/2022.(III.24.) számú Kth határozatával jóvá hagyott Közreműködői 
Szerződés került megkötésre 2022. május 01. napjától - 2022. augusztus 31. napjáig.   
dr. Németh Magdolna és dr. Illés Ágnes házi gyermekorvosok Közreműködői Szerződés 
keretében látják el Kiskunhalas Város Önkormányzata működtetésében lévő VI. számú házi 
gyermekorvosi körzet feladatait tartós helyettesítési formájában. A feladat ellátásra megkötött 
Közreműködői Szerződés 2022. május 01. napjától – 2022. augusztus 31. napjáig hatályos. 
A helyettesítést ellátó házi gyermekorvok Közreműködői Szerződése 2022. augusztus 31. 
napjával megszűnik. 
Ezt követően 2022.09.01. napjától a VI. számú házi gyermekorvosi körzet betöltetlen lesz. A 
házi gyermekorvosi pályázat kiírásra került, és tárgyalások is zajlanak egy lehetséges házi 
gyermekorvos jelölttel, aki 2022. szeptember 01. napjától szeretné ellátni a feladatot egyéni 
vállalkozás keretében, de pályázatát még nem nyújtotta be.  
Tekintettel arra, hogy testületi ülés július és augusztus hónapban már nem lesz, így egy általános 
felhatalmazást szükséges adnia a Képviselő-testületek azért, hogy a körzet ellátása 
folyamatosan megoldott legyen. 
Kérem a képviselő-testületet, hatalmazza fel Kiskunhalas Város Polgármesterét a VI. számú 
házi gyermekorvosi körzet leendő orvosával a feladatellátási szerződés aláírására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas VI. számú 
házi gyermekorvosi körzetben -2022. szeptember 1. napjától- az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés 
megkötésére és az ehhez szükséges dokumentumok és ezek esetleges módosításainak 
aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert Kiskunhalas VI. számú házi gyermekorvosi körzetben az egészségügyi 
alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi 
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, 
valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 
hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosításainak aláírására. 

 
Határidő:   2022. augusztus 31.  
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
Határozatról értesül:  Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 
 
Kiskunhalas, 2022. június 21. 
                Fülöp Róbert s.k. 


