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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. február 26-i ülésére 
 

A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat 10/2019(II.19.) Kt határozatában döntött arról, hogy elfogadja a 
Feledi és Társa BT szándéknyilatkozatát a II. számú felnőtt háziorvosi körzet 
betöltésére. 

A praxisjog átadásával kapcsolatosan a 2000. évi II. törvény  alapján kell a 
feladatellátási szerződést megkötni. 

2/B. § (1)  A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) 
kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 
fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 

d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 

h) a szerződés időtartama, 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni 

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: 
rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról, 

b) – amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van 
– a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban 
elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó 
munkák elvégzéséről. 
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(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. 

(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, ha 

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható 
meg. 

(5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe 
kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti. 

(7) A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az 
(1) bekezdésben foglaltakat – a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal 
összhangban – megfelelően alkalmazni kell. 

(8)27 A feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a 
praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv – a felek által 
meghatározott kérdések eldöntésében – segítséget nyújt. 

2/C. §28 A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő 

a)29 nyilvántartást vezet 

aa) a praxisjogokról, 

ab) a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről, 

b)30 regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az 
eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására 
szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat. 
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____/2019.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi 
és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet alapján a Feledi és 
Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság 7693 Pécs, Pázsit utca 6. cjsz: 02-06-
065021 a II. számú háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására, területi ellátási 
kötelezettséggel, szerződést köt a határozat melléklete szerinti részletezettséggel. 

A háziorvosi tevékenység megkezdésére a működési engedély megszerzése után 
kerülhet sor. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. dr.  Bartók László helyettes jegyző 
3. Feledi és Társa BT Pécs 
4. Irattár 
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Melléklet a ___/2019.(___) kt. számú határozathoz 

  
S Z E R Z Ő D É S 

 
HÁZIORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI KÖTELEZETTSÉGGEL 

  

mely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat (székhely: 5083 Kengyel, 
Szabadság út 10., adószám: 15732994-2-16) képviseletében Nagy Szilárd polgármester, mint 
megbízó, 

másrészről  a  Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság ( székhely: 
7693 Pécs, Pázsit utca 6.) cégjegyzékszáma: 02-06-065021   egészségügyi szolgáltató, 
képviseletében: Dr Feledi József János mint megbízott között az alábbi feltételekkel: 

1. Megbízó – mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervezet – ezen okirat 
keretében megbízást ad háziorvosi szolgáltatásra területi ellátási kötelezettséggel 
Kengyel község II. számú felnőtt háziorvosi körzetében. 

2.  A megbízott a házi orvosi ellátást Dr Feledi József János  házi orvossal látja el 

 Aki a Magyar Orvosi Kamara tagja, a működéséhez szükséges orvosi diplomával 
és szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik. 

 Orvosi nyilvántartási száma: 43813 

 Szakorvosi képesítést igazoló bizonyítvány száma: 2010/1998 

3. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a település II. számú felnőtt háziorvosi 
körzetében élő és az általa befogadott biztosítottak, valamint a hozzá sürgősséggel 
fordulók részére, a képesítésének megfelelő szakmai színvonalon, a tőle elvárható 
gondossággal eljárva, a mindenkori hatályos szakmai szabályoknak megfelelő 
háziorvosi szolgáltatást nyújt személyesen munkanapokon az alábbiak szerint: 

Hétfő:     8.00 – 12.00 óra 

Kedd:   12.00 – 16.00 óra 

Szerda:    8.00 – 12.00 óra 

Csütörtök:  12.00 – 16.00 óra 

Péntek:   8.00 – 12.00 óra 

Előzőek alól kivételt képez: 

 ha egészségi állapota miatt erre nem képes 
(keresőképtelen) 

 ha szabadságát tölti 
 hivatalos távollét esetén 
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Feladatkörébe tartozik a lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg 
vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, 
szükséges esetben szakorvosi vagy fekvőbeteg intézeti vizsgálatra, gyógykezelésre 
történő utalása. 

A fentieken túl:  

 közreműködik a közegészségügyi- járványügyi feladatok ellátásában. 
4. A megbízott szabadsága, vagy egyéb távolléte esetén helyettesítéséről  - a képesítési 

előírásoknak megfelelő háziorvos közreműködésével – az arányosság figyelembe 
vételével gondoskodik és erről előre értesíti a megbízót. 
 

5. Ellenőrzés: 
A megbízó jogosult szakmai hiba, hiányosság gyanúja esetén a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére jelentést tenni, etikai 
ügyben pedig az Orvosi Kamara állásfoglalását kérni. 
Tulajdonosi jogokat sértő esetben jogosult peres, vagy peren kívüli eljárásban érvényt 
szerezni jogának. 

6. Megbízó kötelezi magát, hogy az ellátási terület tekintetében másik háziorvossal 
egyidejűleg nem köt területi ellátásra vonatkozó szerződést. 

 
7. Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásra vonatkozó feltételeket a 

Megbízott és az Egészségbiztosítási Pénztár között létrejött külön szerződés 
tartalmazza. 
 

8. Megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a Kengyel, Kossuth Lajos út 139. II. 
számú háziorvosi körzet rendelő helyiségét a szerződés időtartamára térítésmentesen a 
Megbízott rendelkezésére bocsátja, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, 
eszközökkel együtt. A megbízott a berendezést, felszerelést leltár szerint köteles 
átvenni és a szerződés megszűnésekor azokkal használható állapotban leltár szerint 
elszámolni, szükség esetén a hiányt pótolni. A Megbízott az orvosi rendelő (kivéve a 
beépített tartozékok) és a berendezés, felszerelés folyamatos karbantartásáról saját 
maga köteles gondoskodni, köteles a rendelőt és környékét tisztán és rendben tartani. 
A rendelő működtetésével kapcsolatos kiadásokat a Megbízott viseli. A közüzemi 
díjak, takarítás és egyéb költségek rendelőre eső részének viselésére vonatkozóan a 
felek külön megállapodást kötnek.  

. 
 

9. A háziorvosi tevékenység során keletkező veszélyes hulladék tárolásáról, 
elszállításáról Megbízott saját költségén gondoskodik 

 
10. Megbízott a háziorvosi tevékenységet - a hatályos jogszabályoknak meghatározott 

képesítéssel rendelkező - a megbízó által foglalkoztatott személy közreműködésével 
látja el.  A minőségbiztosítás a tevékenységet végző háziorvos feladata.  Megbízott a 
feladatellátás  színvonalát mérő mutatókat, a háziorvosi alapellátás felméréséhez, 
tervezéséhez szükséges adatokat szolgáltatja a megbízó részére a hatályos adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően. 
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11. Jelen szerződést a felek 2019. április 1-től  határozatlan időre kötik. A megbízott jelen 
szerződést csak előzetes bejelentést követően, a rendes felmondás körében, a 
finanszírozási szabályokra figyelemmel 6 hónapos határidővel mondhatja fel. 

 
12. A szerződés azonnali hatályú felmondásának is helye van, ha a szerződő felek a 

szerződésben vállalt kötelezettségüket megszegik és azt, felhívás ellenére sem 
teljesítik.  

 
13. A Megbízó él az egyoldalú felmondás lehetőségével, ha az egészségügyi szolgáltató: 

- szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységét az Orvosi 
Kamara súlyos fegyelmi vétségnek nyilvánítja 

- a Bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg 
- a hatályos jogszabályokban előírt és jelen szerződésben vállalt feladatát 

nem képes elvárható módon ellátni, és ezért az illetékes Bíróság a 
tevékenység folytatásától eltiltotta. 

 
 

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező 
jognyilatkozatukat helybenhagyólag írják alá. 

Kengyel, 2019. március …… 

 

________________________    ___________________________ 

megbízó       megbízott 
Nagy Szilárd       Feledi és Társa Bt. 
polgármester       háziorvos 
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____/2019.(____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Feledi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (cjsz: 02-06-065021) 
székhely létesítése 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Feledi és Társa Egészségügyi és 
Szolgáltató Betéti Társaság (7693 Pécs, Pázsit utca 6., cjsz: 02-06-065021) 
székhelyének 5083 Kengyel, Petőfi út 5 számra történő módosításához, mint tulajdonos 
hozzájárulását adja. 

  
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Feledi és Társa Bt. (7693 Pécs, Pázsit u. 6) 
3. dr. Bartók László helyettes jegyző 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kengyel, 2019. február 26. 
 
 
 
 
 
 Nagy Szilárd .       Dr Bartók László  
 polgármester       helyettesítő jegyző 
 


