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Tisztelt Képviselő-testület!
A (szám) számú gyermek háziorvosi körzetben, önálló orvosi tevékenységet vállalkozási
formában végző, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Dr. (Név) gyermek háziorvos
2015. május 21. napján kelt levelében kérelmezte az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződés 2015. november 30. napjával, közös megegyezéssel történő felbontását. Egyúttal
bejelentette, hogy amennyiben 2015. november 30. napjáig nem tudja értékesíteni, praxisjogát
2015. december 1. napjával az Önkormányzat részére átruházza.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy házi gyermekorvosi praxis iránt alig
mutatkozik kereslet. A Doktornő praxisát folyamatosan próbálja értékesíteni, ám mindezidáig
annak ellenére sem járt sikerrel, hogy Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testülete 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete alapján támogatást nyújthat a
praxisok megvásárlásához.
Dr. (Név)-től az Önkormányzat a praxisjogot nem veheti át, mert a vonatkozó jogszabályok
alapján a praxisjog olyan önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélybe foglalt
jog, mely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott
körzetben végezhető. A praxisjog személyhez kapcsolódó jog. A jogszabályi rendelkezések
értelmezéséből kitűnik, hogy a jogalkotó praxisjog tulajdonosaként magánszemélyt ismer.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint:
„1. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén egészségügyi szolgáltatás keretében
nyújtott önálló orvosi tevékenységre és az e tevékenységet nyújtó orvosokra terjed ki.
(2) E törvény alkalmazásában
a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a
továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő
orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy;
c) praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére
adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely
alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott
körzetben végezhető.
2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedésétől.
(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott
kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben
folytatható.
(3) A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
(…)
(9) A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen,
sem visszterhesen más részére át nem engedhető.
(…)”
Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály
részéről a praxisengedély visszavonása még nem történt meg, így a feladat-ellátási szerződés
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megszűnését követően a háziorvosi körzet ellátásának megszervezéséről Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontja alapján
2015. 12. 01-től az Önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátásának biztosítása helyettesítés útján,
csak átmeneti jellegű. A megüresedett praxist meghirdetésre kerül az Önkormányzat részéről
is az Alapellátási Intézet honlapján, azonban, ha vevő továbbra sem jelentkezik a körzetetösszevonás elkerülhetetlen lesz.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(XI.10.) határozata Dr. (Név) gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a körzet helyettesítő
orvossal történő ellátásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. (Név) társasággal a gyermek háziorvosi körzet működtetésére, 2015. január 1. napjától
határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2015. november 30i hatállyal megszűnteti.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
megállapodást aláírja.
b) a szerződés megszüntetéséről értesítse Budapest Főváros Kormányhivatal XX. Kerületi
Hivatala Népegészségügyi Osztályát és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Finanszírozási Osztályát.
c) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötendő finanszírozási szerződést írja alá.
III. a gyermekorvosi körzet ellátásáról saját intézménye, az Egészségügyi és Szociális
Intézménye keretein belül, helyettesítés útján gondoskodik.
IV. a döntésről értesítse Dr. (Név) gyermek háziorvost.
IV. felkéri az Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, hogy az új feladat ellátásával
kapcsolatban az Intézmény működési engedélyét módosítsa, egyúttal felhatalmazza, hogy az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötendő finanszírozási szerződést aláírja.
V. Kötelezettséget vállal a körzet helyettesítéssel történő ellátásának időtartamára a
működtetési költségek fedezetére (megbízási díjak, dologi kiadások).

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
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Budapest, 2015. október 26.

dr. Ujvári Szonja Krisztina
jogász
az előterjesztés készítője

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

Mellékletek:
1. Dr. (Név) nyilatkozata
2. Dr. (Név) és Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között kötött feladat
ellátási szerződést megszüntető szerződés

