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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2012. április 12-i ülésére 

az  5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Lázár Ferenc és Abony Város Önkormányzata 2006. június 30. napján megbízási 

szerződést kötöttek az 5. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására területi 

ellátási kötelezettséggel. 

Dr. Lázár Ferenc háziorvos 2012. április 2-án kelt levelében a szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetését kérte, a praxisjogát 2012. augusztus 8-ig meg kívánja tartani. 

(előterjesztés 1. sz. melléklete) 

 

Dr. Lázár Ferenc és Abony Város Önkormányzata közötti megbízás szerződés 7. pontja 

alapján a felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor felmondhatják, módosíthatják. 

(előterjesztés 2. sz. melléklete) 

Fentiek alapján a körzetben a feladatellátás jelenleg - a praxisjog esetleges értékesítéséig - 

helyettesítéssel oldható meg. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdése alapján 

„ praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az  orvos részére adott önálló orvosi 

tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi 

tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.” 

A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 

A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem 

visszterhesen más részére át nem engedhető. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet ( továbbiakban Korm.rend.)  2. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi 

körzet,  amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel 

tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos 

munkavégzésében akadályoztatva van, vagy  amelyben - a helyettesítés kivételével - az 

önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi 

tevékenység végzésére jogosult személlyel; 

                 : (53) 360-017 

                             : (53) 360-010 



A Korm.rend. 9. § (1) bekezdése alapján „ A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint 

kell a helyettesítésről gondoskodni, ha 

a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget 

tenni, vagy 

b) a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen. 

A Korm.rend. 9. § (2) bekezdés szerint „  A helyettesítést - miniszteri rendeletben 

foglaltakat is figyelembe véve - olyan orvos láthatja el, aki megfelel a praxisjog 

megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.” 

 

Dr. Borbély Éva a 7.sz. háziorvosi körzet háziorvosa vállalja a helyettesítést, a doktornő a 

fenti feltételeknek megfelel. (előterjesztés 3. sz. melléklete) 

 

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a háziorvosi 

ellátásról. Ezen rendelkezés szerint mindaddig amíg az orvos a praxisjoggal rendelkezik az 

önkormányzatnak kell az egészségügyi alapellátásról gondoskodni. 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM 

rendelet  7. § (1) és (2) bekezdése alapján: 

„(1) A háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi, 

fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. 

(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a 

munkajogi rendelkezések szerinti történik, az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben 

a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. „ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § szabályozása szerint 

„  A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost 

is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett 

települési önkormányzatnak. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott 

körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést 

kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti 

feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell. 

 

Fentiek alapján a praxisjog értékesítésére vonatkozó 6 hónapot követően ismételt döntés 

szükséges. Amennyiben a praxis értékesítésére a jog jogosultja javaslatot tesz a képviselő-

testületnek és a képviselő-testület ehhez hozzájárul, akkor a körzet a jelenlegi formában 

önálló körzetként működhet tovább. Amennyiben a 6 hónap alatt az értékesítés nem történik 

meg, illetve a képviselő testület nem járul hozzá az értékesítéshez, ez esetben a körzet     

„szétosztására” van lehetőség a meglévő 6 db körzet között. 

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat jelenleg nem, csak a Dr. Kostyán 

Andor Rendelőintézet rendelkezik az OEP-el megkötött finanszírozási szerződéssel, ezért a 

körzetre vonatkozó feladatellátás végleges megoldásáig célszerű a Dr. Kostyán 

Rendelőintézet finanszírozási szerződését az 5. körzetre vonatkozóan kiegészíteni. ( OEP-el 

telefonon egyeztetve) 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

…….…/2012. (IV.12) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) 

pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

háziorvosával Dr. Lázár Ferenccel kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 

2012. április 30. napjával megszüntetik. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 5. számú háziorvosi körzet   

működtetését Dr. Borbély Éva megbízásával, helyettesítés útján látja el a körzetre 

vonatkozó praxisjog rendezéséig, legfeljebb azonban csak 2012. augusztus 8-ig. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a Dr. Lázár Ferenccel kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére vonatkozó és a helyettesítési feladatok ellátására kötendő 

megbízási szerződés, továbbá a megszüntetéssel járó feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: 2012. április 13. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Gazdasági Osztály 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezetőjét, hogy az 5. 

sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan az OEP-el a finanszírozási szerződést 

kösse meg. 

 

Határidő: 2012. április 13. 

Felelős:  

Dr. Pusztai Dezső a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezetője 

Határozatról értesülnek:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Dr. Lázár Ferenc háziorvos Abony, Kálvin J. út 6. 

Dr. Borbély Éva háziorvos Abony, Újszászi út 21-23. 

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezetője Abony, Újszászi út 21-23. 

 

Abony, 2012. április 5. 

    Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.   

    polgármester                                


