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Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor
háziorvossal  történő  feladatellátási  előszerződés  és  feladatellátási  szerződés
megkötésére

Előadó: szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                                ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                            
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző
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Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 11. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                              2016. 11. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzetet
korábban ellátó dr. Szabó Ignác a körzetre vonatkozó praxisjogát eladta dr. Perghe Sándor
háziorvos részére. A 16. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltése érdekében a körzetet
jelenleg helyettesítő dr.  Perghe Sándorral  feladatellátási  előszerződés és feladatellátási
szerződés megkötése szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
E-mail címe: schleicher@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-324
Iktatószám: 5778-184/2016.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit 
Igazgató/Osztályvezető aláírása:  Dr. László Borbála

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2016. 11. 10.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 10.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor háziorvossal
történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dr.  Perghe  Sándor  korábban  Naszályon  dolgozó  háziorvos  a  2016.  augusztusában
Önkormányzatunkhoz  eljuttatott  kérelmében  előadta,  hogy  a  betöltetlen  16.  számú  felnőtt
háziorvosi körzetben 2016. október 1-től helyettesítést vállalna, majd a szükséges szerződések
megkötése  és  engedélyek  beszerzése  után  betöltené  a  körzetet.  (az előterjesztés 1.  számú
melléklete)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a dr. Perghe Sándor által képviselt BONNE
HOMME Egészségügyi  Szolgáltató  Kft.  között  határozatlan  időre létrejött  megbízási  szerződés
alapján dr.  Perghe Sándor helyettesítéssel látja el  a 16. számú felnőtt  háziorvosi körzetet.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete)

A körzet betöltése érdekében szükséges teendők első lépéseként dr. Perghe Sándor megvásárolta
a  körzetet  korábban  ellátó  dr.  Szabó  Ignác  praxisjogát,  a  praxisjog  átruházási  szerződés  az
előterjesztés 3. számú melléklete.

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése szerint a praxisjog
személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető és folytatható.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) – (2) bekezdése szerint a
praxisjog  elidegenítésére  vonatkozó  szándékát  –  a  praxisjogot  megszerezni  kívánó  orvost  is
megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy köteles bejelenteni az Önkormányzatnak, és az
Önkormányzat  nyilatkozik,  hogy  a  praxisjogot  megszerezni  kívánó  orvossal  –  a  praxisjog
megszerzése esetén – az adott körzet vonatkozásában feladat-ellátási szerződést kíván-e kötni,
és amennyiben kíván, akkor az Önkormányzat a praxisjogot megszerző orvossal előszerződést
köt. 

Tekintettel arra, hogy a körzet ellátása a dr. Perghe Sándorral kötendő feladatellátási szerződéssel
folyamatos lenne, az Önkormányzat számára előnyös, hogy maga a helyettesítést végző orvos
töltené be a körzetet.

Dr. Perghe Sándor a háziorvosi tevékenységet a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély jogerőre emelkedésétől kezdve
– Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján – az
Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  Közép-dunántúli  Területi  Hivatala  Ártámogatási  és
Finanszírozási Osztályával kötött finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a háziorvos
önálló  orvosi  tevékenységét  az  önkormányzat  által  meghatározott  háziorvosi  körzetben,  a
praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől láthatja el.

A praxis átadás-átvétel szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény fent
hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 13. § és 13/A. § tartalmazza, amely az alábbi:

 13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki – figyelembe
véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is – nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja,
hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek.

 (2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc na-
pon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek.

 13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő



6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya meg-

szűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van le-
hetőség.

(3)  A feladat-ellátási  szerződés  megszűnésének,  illetve  a  közalkalmazotti  jogviszony
megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező
szervet.

A praxisjog átadása a fenti szabályok szerint megtörtént. 

Amennyiben  az  Önkormányzat  dr.  Perghe  Sándorral  feladat-ellátási  szerződést  kíván  kötni,  a
határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést kell megkötni. A határozat 2.
számú melléklete szerinti végleges feladat-ellátási szerződést abban az esetben lehet megkötni,
ha az előszerződésben foglalt feltétel teljesül. Előreláthatóan 2016. december hónapban kaphat
működési engedélyt  dr.  Perghe Sándor. A körzet  mihamarabbi betöltése érdekében nem lenne
célszerű  a  végleges  feladatellátási  szerződés  külön  előterjesztés  alapján  történő  közgyűlési
elfogadása,  ezért  javasolt  már  a  jelen előterjesztés  alapján a  végleges szerződés tartalmának
meghatározása is. 

A felsorolt szerződések megkötése szükséges ahhoz, hogy az ellátás és a körzet finanszírozása
folyamatos legyen. 

Fentiek  miatt  a felsorolt  szerződéseket  a  jelen  Közgyűlés  elé  terjesztjük  azzal  a  határozati
javaslattal, hogy a Polgármester Úr jogosult legyen azokat aláírni.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi  bizottság 2016.  november  15-én tárgyalta.  A bizottságok elnökei  véleményüket  szóban
terjesztik a Közgyűlés elé.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XI.17.) határozata

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor háziorvossal
történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tudomásul  veszi,  hogy  2016.  október  25.
napjával  dr.  Szabó  Ignác  háziorvos  a  16.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet  praxisjogát
(telephely: 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A)  dr. Perghe Sándor részére elidegenítette,
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  érintetteket  a  határozat  megküldésével
tájékoztassa a testület döntéséről. 

        Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                       -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő:    2016. december 15.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja  azon szándékát,  hogy legkésőbb
2017. február 1-től a dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan területi
ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a dr. Perghe Sándor orvos által



képviselt BONNE HOMME Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
1.  számú  melléklete  szerinti  feladat-ellátási  előszerződést  írja  alá  a  dr.  Perghe  Sándor
orvossal.

       Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                       -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő:  2016. december 15.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
2.  számú melléklete szerinti  feladat-ellátási  szerződést írja alá dr.  Perghe Sándor orvossal,
miután dr.  Perghe Sándor  a 2400 Dunaújváros,  Gábor  Áron u.  2/A szám alatti  telephelyre
vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta.

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

Határidő: A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül

Dunaújváros, 2016. november 17.

                     Lőrinczi Konrád s.k.                                         Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi, és lakásügyi   az ügyrendi, igazgatási és jogi
        bizottság elnöke              bizottság elnöke
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