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Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.)
vonatkozó Dr. (Név) felnőtt háziorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételére és
Dr. (Név) felnőtt háziorvossal előszerződés kötéséről szóló döntés meghozatalára.
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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!
Dr. (Név) felnőtt háziorvos 2015. február 5-én kelt levelében írásban jelezte az Önkormányzat
felé, hogy be szeretné fejezni Soroksáron a Táncsics Mihály u. 104. szám alatti rendelőben a
7. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó tevékenységét, és a területi ellátási
kötelezettségével bíró háziorvosi praxisjogát el kívánja adni Dr. (Név) háziorvos részére. A
praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándéknyilatkozat az előterjesztés 3. számú mellékletét
képezi.
Dr. (Név) háziorvos írásban nyilatkozott arról, hogy meg kívánja szerezni a felnőtt háziorvosi
praxisjogot Dr. (Név) (A nyilatkozatot az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.).
Dr. (Név) kérelméhez csatolta (Az előterjesztés 4. számú mellékletébe foglaltak):
 szakmai önéletrajzát
 feladat ellátásához szükséges személyes okmányok másolatát
 a Juromed 2000 Bt. Társasági szerződésének másolatát
 az utolsó cégbejegyzési végzést
A praxis-eladás jogi szabályozásának hátterét az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény (a továbbiakban: Öotv.), valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályozza.
Az Öotv. alapján praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélybe foglalt jog, amely alapján önálló
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A
praxisjog személyhez kötött vagyoni értékű jog, ami elidegeníthető, de csak olyan orvos
részére, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de megfelel a megszerzéshez szükséges
feltételeknek.
Az orvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedésétől.
Az Öotv. 2/A. §-a úgy rendelkezik, hogy a praxisjoggal rendelkező orvosnak a praxisjog
elidegenítésére vonatkozó szándékát az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzatnak be kell jelentenie, egyben a praxisjogot megszerezni kívánó orvos
személyét is meg kell jelölnie.
Amennyiben az önkormányzat elfogadja a működtető orvos bejelentését, és az általa
megjelölt orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről előszerződést köt a
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal. (Az előterjesztés 1. számú melléklete.)
Amennyiben az önkormányzat nem kívánja megkötni a feladat ellátási szerződést, erről
nyilatkozatot ad. (Az előterjesztés 2. számú melléklete.)
A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat és az átvevő
orvos közötti előszerződést. Tekintettel a praxisengedély kiváltásának időigényességére és a
szükséges intézkedések megtételére a praxis elidegenítésével járó előszerződésről való döntés
meghozatala elengedhetetlen.

Dr. (Név) az ÁNTSZ határozata értelmében rendelkezik a praxisengedély megszerzéséhez
szükséges feltételekkel.
Dr. (Név) a felnőtt háziorvosi tevékenységet helyileg az 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca
104. szám alatti rendelőben kívánja folytatni.
Dr. (Név) és Dr. (Név) a praxis átadásának időpontját 2015. szeptember 1. napjában jelölte
meg. A praxisengedély megszerzésével kapcsolatos ügyintézés a gyakorlatban tapasztaltak
alapján és több hatóság eljárására figyelemmel legalább 6 hónapot vesz igénybe a
finanszírozási szerződés megkötéséig.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 125.§ a) pontja szerint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság hatásköre különösen, hogy figyelemmel kíséri az Önkormányzat
területén az egészségügyi és szociális ellátást.
Az SZMSZ 3. mellékletének 5. pont 5.8 alpontja értelmében a Képviselő-testület a Szociális
és Egészségügyi Bizottság – nem hatósági – hatáskörébe utalja az alapellátás körében
felmerülő szerződésről (megkötés, megszüntetés) történő döntést.
Kérem a tisztelt Bizottságot, amennyiben a praxisjog elidegenítésével egyetért és Dr. (Név) a
feladat-ellátási szerződés megkötését támogatja, úgy az 1. határozati javaslatot szíveskedjen
elfogadni. Amennyiben a praxisjog elidegenítésével nem ért egyet és Dr. (Név) nem kíván
feladat-ellátási szerződést kötni, úgy a 2. határozati javaslat szerint hozza meg határozatát.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az 1. határozati javaslat II. pontjában szereplő
„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. mellékletét kell érteni.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális
és Egészségügyi Bizottságának ……/2015. (III.11.) határozata a VII. számú felnőtt
háziorvosi körzetre (1238 Budapest, Táncsics M.u. 104.) vonatkozó Dr. (Név) felnőtt
háziorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételéről és Dr. (Név) háziorvossal
előszerződés kötéséről
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5. pont 5.8
alpontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
I.
a zavartalan és folyamatos betegellátás érdekében tudomásul veszi Dr. (Név)
Soroksár VII. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó tevékenységének legkésőbb 2015.
szeptember 01. napjával történő megszüntetését, és a területi ellátási kötelezettségével bíró
háziorvosi praxisjogának elidegenítését.
II.
Dr. (Név) által megjelölt Dr. (Név) háziorvossal (cím, székhely), orvosi pecsétszáma:
(szám) , egészségügyi szolgáltató cégjegyzékszám: (szám), adószáma: (szám) a Soroksár VII.
számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére feladat-ellátási szerződést kíván kötni, ezért
felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal előszerződés

megkötésére azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon
eltérhet.
III.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális
és Egészségügyi Bizottságának ……/2015. (III.11.) határozata a VII. számú felnőtt
háziorvosi körzetre (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104.) vonatkozó Dr. (Név)
felnőtt háziorvos praxisjoga elidegenítésének tudomásul vételéről és Dr. (Név)
háziorvossal előszerződés kötésével kapcsolatos döntéséről
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5. pont 5.8
alpontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
I. Dr. (Név) által megjelölt Dr. (Név) háziorvossal (cím, székhelye) orvosi pecsétszáma:
(szám), egészségügyi szolgáltató cégjegyzékszáma: (szám), adószáma: (szám) a Soroksár VII.
számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére jelen határozat melléklete szerinti
nyilatkozatban foglaltak értelmében nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni és felkéri
a Polgármestert a nyilatkozat aláírására.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal
tárgyalja. A határozati javaslat a Mötv. 60. §-a alapján kerül megtárgyalásra. A határozati
javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2015. március 2.
dr. Ördögh Mónika
jogász
az előterjesztés készítője

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

Mellékletek:
1. számú melléklet: Előszerződés-tervezet
2. számú melléklet: Nyilatkozat feladat-ellátási szerződés elutasításáról
3. Dr. (Név) praxisjogának elidegenítésére vonatkozó szándéknyilatkozata
4. számú melléklet: Dr. (Név) praxisjog megszerzése iránti kérelme és csatolmányai

