Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…./………. (…….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók/orvosok praxisjogának
elidegenítését segítő támogatásról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§ (1)
bekezdés 4. pontjában, a 23.§ (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
A támogatás célja, jogosultak köre
1.§ (1) E rendelet célja: támogatás nyújtása praxisjog megszerzéséhez az önkormányzat
feladatkörébe utalt egészségügyi alapellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében.
2. § (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás folyamatos és zavartalan
biztosítása érdekében e rendeletben meghatározott feltételekkel egyszeri, vissza nem térítendő
pénzügyi támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat a közigazgatási területén
praxisjogot megszerezni kívánó felnőtt vagy gyermek háziorvosnak, továbbá felnőtt vagy
gyermek fogorvosnak, amennyiben egészségügyügyi alapellátási tevékenységét egyéni
vállalkozóként, vagy egyéb, az orvos tulajdonában álló gazdasági társaság keretében kívánja
végezni.
(2) Az (1) bekezdés szerint gazdasági társaság alatt azt az orvos tulajdonában álló gazdasági
társaságot kell érteni, amely a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztörvény)
2. § (4) bekezdésében meghatározott szabályoknak megfelel.
A támogatás feltételei
3. § (1) A támogatást megállapító eljárás az orvos egyedi kérelmére indul. A kérelemhez
mellékelni kell:
a) Az Önkormányzattal kötött előszerződést a külön önkormányzati rendeletben
meghatározott orvosi körzet feladatainak ellátására,
b) a területi ellátási kötelezettséggel működtetni kívánt orvosi körzettel kapcsolatos praxisjog
megvásárlása tárgyában kötött adásvételi szerződést,
c) a kérelmező orvos praxist működtető gazdasági társaságának a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
d) amennyiben a praxisjog megszerzéséhez hitelt vett fel, úgy annak megjelölését,
e) nyilatkozatot arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,
f) nyilatkozatot arról, hogy a praxisjog megszerzéséhez európai uniós forrásból vagy más,
közpénzből kapott-e támogatást,
g) a feladat-ellátási szerződés alapján működtetni kívánt orvosi körzet vonatkozásában a
tervezett működtetési idő megjelölését, amely öt évnél rövidebb nem lehet, és
h) a Közpénztörvény 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi és a 8.§ (1) bekezdés
szerinti érintettségi nyilatkozatot.
(2) Támogatás odaítélésének feltétele az (1) bekezdésben foglaltak megléte.
4. § (1) Nem jogosult támogatásra a kérelmező orvos, ha olyan gazdasági társaság tagja vagy
alkalmazottja, amely a kérelem elbírálásakor
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a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.
(2) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező orvos, aki
a) korábban már részesült az Önkormányzattól praxisjog megszerzéséhez szükséges
támogatásban,
b) olyan gazdálkodó szervezet tagja vagy alkalmazottja, amely gazdálkodó szervezet másik
tagja vagy alkalmazottja már részesült e rendelet alapján nyújtható támogatásban.
c) a praxisjog megszerzésének vételárát a támogatás megállapításáról szóló döntés időpontjáig
más forrásból kiegyenlítette.
(3) Nem nyújtható támogatás magánpraxis működtetéséhez.
5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testület a benyújtás követő 60 napon belül
bírálja el.
(2) A megállapított támogatás juttatásáról az Önkormányzat e rendelet 1. mellékletét képező
támogatási szerződést köt a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.
(3) Az elnyert támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási szerződés aláírásától
számított 15 banki napon belül a támogatási szerződésben megjelölt folyószámlára történő
utalással kerül sor.
A támogatás mértéke, a praxis működtetésének kötelezettsége
6. § A támogatás mértéke a praxisjog megszerzése tárgyában kötött szerződésben rögzített
vételár legfeljebb száz százaléka.
7. § Amennyiben a nyújtott Támogatás mértéke a praxisjog megszerzése tárgyában kötött
adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének
a) huszonöt százalékát nem haladja meg, úgy öt évig,
a) huszonöt százalékát meghaladja, de ötven százalékát nem haladja meg, úgy tíz évig,
b) ha az ötven százalékát meghaladja, úgy tizenöt évig
köteles az orvos a támogatással megszerzett praxist működtetni.
Elszámolás, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése
8. § A támogatással praxisjogot szerző orvos a megállapított támogatás felhasználásával
megfizetett vételárról vagy vételárrészletről szóló banki igazolást vagy átvételi elismervényt a
vételár vagy vételárrészlet megfizetésének napját követő 30 napon belül, de legkésőbb a
támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 180 napon belül köteles az Önkormányzat
felé bemutatni.
9. § Amennyiben a támogatott orvos a megállapított támogatást nem vagy nem teljes
egészében a kérelmében megjelölt praxisjog megszerzésére használja fel, vagy határidőben
nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, úgy a támogatás teljes összegét az elszámolási
határidőt követő 15 napon belül vissza kell fizetnie az Önkormányzat támogatási
szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára.
10. § (1) Amennyiben a támogatott orvos a 7. §-ban meghatározott időn belül megszünteti,
vagy elidegeníti azon praxisát, amely megszerzésére a támogatást kapta, úgy köteles a
megszűnés vagy elidegenítés napjától számított 15 naptári napon belül a támogatás teljes
összegét kamattal növelten az Önkormányzat részére visszafizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kamatszámítás időszaka a
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támogatásnak az orvos számláján történő jóváírásának a napjától a praxis megszüntetésének
vagy elidegenítésének napjáig tartó időszak..
Vegyes rendelkezések
11. § Az odaítélt támogatásról a döntés követő 60. napig tájékoztatót kell közzé tenni az
Önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
- a támogatott nevét,
- a támogatás célját,
- a támogatás összegét.
12. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet 2015. ………………....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2015. …...
A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és ügyviteli osztályvezető
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1. melléklet a …./…….(…...) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., statisztikai számjel: 15735863-8411-32101, adószám: 15735863-2-43, számlaszám: 11784009-15523002, képviseli: Geiger Ferenc
polgármester), mint támogatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről
………………………………………… orvos (születési név: ……………………………,
születési hely, idő:………………………………, anyja neve:………………………, személyi
igazolvány száma:………………………….., nyilvántartási száma: ………………………….,
orvosi pecsétszáma: ……………………………)
mint támogatott (a továbbiakban:
Támogatott)
együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1.
Támogatott az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 27/2011.(VI.18.)
önkormányzati rendelet …mellékletében1 foglalt területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
…számú2 felnőtt/gyermek háziorvos VAGY felnőtt/gyermek fogorvosi 3 körzetre Dr.
……orvossal4 …………napján kötött adás-vételi szerződés alapján praxisjogot kíván
szerezni.
2. Támogató jelen támogatási szerződés 1. pontjában rögzített cél megvalósítása érdekében a
Képviselő-testület ……./20. (…..) határozatában foglaltak szerint, a Támogatott részére,
…………….,- Ft, azaz………………………………………………….forint támogatást
biztosít …………………..5 ellátási területhez kapcsolódó praxisjog megszerzéséhez.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nyújtott támogatás a praxis vételárának …..%-a.
3.Támogató a megállapított támogatási pénzösszeget egy összegben, jelen szerződés
aláírásától számított 15 banki napon belül átutalja a Támogatott ….………………… -nál
vezetett…………… számú bankszámlájára.
4. Támogatott vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott támogatás összegét, elszámolási
kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az 1. pontban megjelölt praxisjog
megvásárlására használja fel.
5.Támogatott vállalja, hogy a támogatással megszerzett területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező praxist ………. 6évig működteti és a praxisjogot ezen idő alatt nem idegenítheti el.
6. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével a vételár vagy
vételárrészlet megfizetésének napját követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatási
szerződés hatályba lépésétől számított 180 napon belül köteles elszámolni a Támogató felé a
támogatás felhasználásával megfizetett vételárról vagy vételárrészletről szóló banki igazolás,
vagy átvételi elismervény bemutatásával.
1.
Amennyiben a Támogatott a megállapított támogatást nem vagy nem teljes egészében
a kérelmében az előzményben megjelölt praxisjog megszerzésére használja fel vagy nem
határidőben tesz eleget elszámolási kötelezettségének, úgy a támogatást az elszámolási
határidőt követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
1

1-től 4-ig történhet a számozás a körzet típusától függően
A hivatkozott önkormányzati rendeletben alkalmazott jelölés használható (pl.: 1.3 felnőtt háziorvosi körzet)
3
A körzet típusának megjelölése
4
A praxist jelenleg ellátó orvos neve
5
Az ellátási terület megnevezése
6
A Rendeletben meghatározott támogatás aránya a vételárhoz határozza meg a működtetési időt (10, vagy 15 év)
2
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7.Amennyiben Támogatott a 10. Pontban rögzített időtartamon belül megszünteti, vagy
elidegeníti jelen szerződéssel érintett praxisát, úgy köteles a megszűnés vagy elidegenítés
napjától számított 15 naptári napon belül a támogatás teljes összegét kamattal növelten az
Önkormányzat részére visszafizetni köteles.
A kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatásnak az
orvos számláján történő jóváírásának a napja.
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg szabálytalan felhasználásának
megállapítása esetén Támogató jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
9. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás
kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét a Támogató a nyilvánosság
biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
10.Felek jelen szerződést 5 évre VAGY 10 évre VAGY 15 évre7 kötik, a hatályba lépés napja
a támogatással szerzett praxis működtetésére kötött feladat-ellátási szerződés hatályba
lépésének napja.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a tárgyhoz
kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerződésből
eredő esetleges jogvitákat a Felek békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani.
12. Jelen szerződés hét, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, két oldalon
tizennégy pontban készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 20…. év …………..hó…….napján

Budapest, 20…. év …………..hó…….napján

……………………………
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata
Támogató
képviseli: Geiger Ferenc polgármester

………………………………

Jogilag ellenőrizte:

………………………………
(NÉV)
aláírás

Pénzügyileg ellenjegyezte: ………………………..
(NÉV)
aláírás
Budapest, 20…. év …………..hó…….napján
Szakmailag ellenőrizte: ……………………………….
(NÉV)
aláírás
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A támogatás megállapításával előírt működtetési idő megjelölése

Támogatott
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (…….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók/orvosok praxisjogának
elidegenítését segítő támogatásról
INDOKOLÁSA
Általános indokolás
A rendelet-tervezet az Önkormányzat részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, a 23.§ (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott
egészségügyi alapellátás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a praxisjogot szerezni
kívánó, de a praxisjog vételárát részben vagy egészben megfizetni nem képes orvos
támogatását célozza.
A rendelet-tervezet tartalmazza:
- a támogatás iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat,
- a megállapított támogatás cél szerinti felhasználása vonatkozásában az elszámolás
kötelezettséget, valamint a támogatásért a támogatott orvos által vállalni köteles
praxisműködtetési időt.
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a számozást.
A rendelet-tervezet részletes indoklása:
Az 1.-2. §-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a rendelet célját és személyi, területi hatályát.
A 2. § kimondja, hogy a támogatás egyösszegű és vissza nem térítendő.
A 3. - 4. §-hoz
A rendelet-tervezetben 3. §-a szabályozza, hogy a támogatás iránti kérelemnek milyen
mellékleteket kell tartalmaznia, és kimondja, hogy a felsorolt mellékletek megléte a támogatás
odaítélésének feltétele.
A 4. § felsorolja, hogy mely esetekben nem adtható támogatás a kérelmező orvos részére.
Az 5. §-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza kimondja, hogy a támogatás iránti kérelem elbírálására a
Képviselő-testület jogosult, és meghatározza az elbírálás benyújtás napjától számított
határidejét.
Rendelkezik arról, hogy a megállapított támogatás juttatásáról az Önkormányzat támogatási
szerződést köt a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.
E szakasz (3) bekezdése a megítélt támogatási összeg folyósításának szabályait fekteti le.
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A 6. - 7. §-hoz
E szakaszok tartalmazzák a támogatás mértékét és a támogatás vonatkozásában a praxis
működtetés kötelező időtartamát.
A 8 -10. §-hoz
A rendelet-tervezetben itt kerültek megfogalmazásra a megállapított támogatással kapcsolatos
elszámolási szabályok, valamint a támogatás vonatkozásában kötött támogatási szerződésben
foglalt kötelezettségek szabálytalan teljesítése esetén követendő szabályok.
A 11.§-hoz
E szakasz előírja, hogy a támogatásról az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatót kell
közzétenni, és lefekteti, hogy e tájékoztatónak melyek a tartalmi elemei.
A 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
1. melléklet
Az 1. melléklet a megállapított támogatásra vonatkozó támogatási szerződést tartalmazza.

