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155/2020. (XII. 10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság részére, a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásához 2021. január 
1-től legalább 6 hónapra, de legfeljebb a praxisjog elidegenítéséig 1 fő ápoló álláshelyet létesít. 
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2.) A Polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi juttatások és szociális hozzájárulási 
adó fedezetére 2021. évre 3.795.000 Ft előirányzatot biztosít a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság részére. 
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INDOKOLÁS 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja 
A Kaposvári 25. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa, dr. Krumpach Ágnes 2021. január 1-től 
nyugdíjba vonul, a praxist átvenni kívánó utódja egyelőre nincs, de a körzet helyettesítése megoldott. 
Feladat-ellátási szerződését felmondta, a körzetet január 1-től a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság (továbbiakban: GESZ) működteti legalább 6 hónapig, ameddig a praxis törvény szerint a 
doktornő praxisjoga él. Amennyiben ezt követően sem lesz a körzetben állandó orvos, úgy továbbra is 
a GESZ lesz a körzet működtetője. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint, a feladat ellátás 
minimum feltételei közé tartozik - többek között - a megfelelő végzettséggel rendelkező ápoló 
alkalmazása. A GESZ jövő évtől egészségügyi szolgálati jogviszony keretében alkalmazhat 
egészségügyi tevékenység végzésére munkavállalót. A GESZ a körzet működtetésére a NEAK-tól 
finanszírozást kap, mely nem fedezi teljes egészében az ápoló, a helyettes orvos és a működtetés 
költségeit. 
Az álláshely létrehozását a Közgyűlésnek engedélyezni kell. 
 
Kaposvár, 2020. december 10. 
 
 

Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 


