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Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet 2017-ben
(szerződésszám: 8-Pü/430-1/2017.) támogatási megállapodást kötött sportorvosi szolgálat költségeinek
hozzájárulása céljából. A megállapodás határozatlan időtartamra került megkötésre, és a mai napig
fennáll.
Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet vezetősége 2021. március 22-én érkezett levelében
tájékoztatta az önkormányzatunkat, hogy a sportorvosi feladatokra irányuló foglalkoztatást 2021.
április 01. napjától nem áll módjában folytatni, ezért kéri, hogy a sportorvossal az önkormányzat
kössön megbízási szerződést a feladat ellátása érdekében. Az intézmény egy bérleti szerződés
keretében továbbra is biztosítani tudja a sportorvosi tevékenység ellátásának lehetőségét az intézmény
épületében, asszisztenciát és a szakrendelő eszközeinek, gépeinek használatát (pl. EKG, röntgen).
A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10.§ (1) bekezdés e,
pontjának figyelembe vételével - mely szerint a biztosított betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások keretében jogosult életkortól függetlenül
sportegészségügyi vizsgálatokra, kivéve a hivatásos sportoló sportegészségügyi ellátását – javaslom,
hogy az önkormányzat közvetlenül kössön megbízási szerződést Dr. Aschenbrenner László
sportorvossal (előterjesztés melléklete), biztosítva továbbra is városunkban sportoló gyermekek
részére az eddig is jó színvonalon működtetett egészségügyi szolgáltatást.
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a sportegészségügyi feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott
feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. 2021. március 31. napjával megszünteti Oroszlány Város Önkormányzata és az Oroszlányi
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet között a sportorvosi szolgálat költségeihez való
hozzájárulás céljából létrejött 8-Pü/430-1/2017. ügyiratszámú támogatási megállapodást.
2. 2021. április 01. napjától határozatlan időre, bruttó 200 E Ft/hó megbízási díjjal megbízási
szerződést köt Dr. Aschenbrenner László sportorvossal a sportegészségügyi feladatok ellátása
céljából az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
3. Bérleti szerződést köt az Oroszlányi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézettel a
sportegészségügyi tevékenység tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében.
4. Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a sportegészségügyi feladatok további
biztosítása érdekében a „Sportorvosi ellátás támogatása” költségvetési sorról a sportorvos díjazása
érdekében a „Megbízási díj” sorra 1.800 E Ft-ot, a „Szociális hozzájárulás” sorra 251 E Ft-ot
csoportosít át.
5. Gondoskodik az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő módosításakor a
határozat 4. pontja szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről, és ennek megfelelően
a költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséről a Képviselő-testület elé.
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