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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szakál Angéla felnőtt háziorvos 2015. március hó 18. napján kérelmet nyújtott be Békés Város
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben hozzájárulást kért, hogy Békés Város közigazgatási
területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről
szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja, illetve 8. számú
melléklete szerint meghatározott 8. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogát 2015. július hó 1. napjától
eladja Dr. Piriczky Béla Ovidiu sebész-traumatológus részére.
Dr. Piriczky Béla Ovidiu ugyanezen napon kérelemmel élt Békés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felé, amely szerint meg kívánja vásárolni a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogát, 2015.
július hó 1. napjától.
A Békés Város Önkormányzata és Dr. Szakál Angéla háziorvos között 2012. december hó 27. napján
létrejött feladat-ellátási szerződés 18.) pontja alapján „Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben
Egészségügyi szolgáltató az Öotv. 2/A. § (1) bekezdése szerint írásban bejelentéssel él, Önkormányzat e
jogszabályhely (2) bekezdés a) pontja szerint a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal előszerződést
köt, amennyiben megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. A bejelentést megelőzően
Egészségügyi szolgáltató köteles meggyőződni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megfelel a
praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, és nem rendelkezik praxisjoggal.”
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) bekezdése
értelmében a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési
önkormányzatnak. E jogszabályhely (2) bekezdése szerint, ha a megkeresett önkormányzat – a praxisjog
engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően –
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott
körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést
kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45
napon belül nyilatkoznia kell.
Az előző jogszabályhely alapján 2015. március hó 18. napján írásban megkeresett Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2015. április hó 2. napján
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érkezett válaszában tájékoztatást nyújtott, hogy a háziorvosi tevékenység akkor kezdhető meg, ha Dr.
Piriczky Béla Ovidiu
• az Országos Alapellátási Intézettel szerződést köt háziorvosi képzésre,
• az Országos Alapellátási Intézet által szervezett társadalombiztosítási vizsgát megszerzi,
• orvosi diplomáját, működési nyilvántartási kártyáját, orvosi kamarai kártyáját bemutatja,
• foglalkozás-egészségügyi szakorvos által kiállított igazolással igazolja, hogy a háziorvosi
tevékenység végzésére egészségileg alkalmas.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a
továbbiakban: EüM rendelet) 11. § (2) bekezdése értelmében háziorvosként – a házi gyermekorvos
kivételével – ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 4 évig dolgozhat az az orvos, aki
külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges
háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.
Az EüM rendelet 11. § (4) bekezdés 23. és 29. pontjai alapján az önkormányzat által igazolt területi
ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés megkötését követően
háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi
feladatokat az a szakorvos, aki rendelkezik ortopédia-traumatológia (ortopédia, traumatológia), illetve
sebészet szakképesítéssel. Az EüM rendelet 11. § (4) bekezdés szerinti módon, háziorvostan szakorvosi
szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de
legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető.
Előző szerinti esetben a háziorvosi tevékenység szakmai felügyelet mellett folytatható. Dr. Piriczky Béla
Ovidiu háziorvosi tevékenységének folytatása során a szakmai felügyeletet Dr. Pálmai Tamás háziorvos
látja el.
Az EüM rendelet 11. § (8) bekezdése értelmében a háziorvosi tevékenység akkor kezdhető meg, ha az
Országos Alapellátási Intézet az általa szervezett vizsgával záruló képzés keretében meggyőződött arról,
hogy az orvos a háziorvostan tevékenység végzéséhez szükséges alapvető társadalombiztosítási – így
különösen a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz felírási szabályokról, a keresőképtelenségről, a
kábítószer alkalmazásáról és felírásról, a beutalási rendről szóló – ismereteket megszerezte.
Az Országos Alapellátási Intézet telefonon történő megkeresés során arról tájékoztatott, hogy Dr.
Piriczky Béla Ovidiunak a társadalombiztosítási szakértői ismertek vizsga letételéhez mellékelnie kell az
önkormányzat hozzájárulását, miszerint területi ellátási érdekből szerződést kívánnak kötni, háziorvosi
tevékenység ellátására.
Az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által a
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos részére adott, önálló
orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység
területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. Az előzőek szerint kiadott engedély
a praxisengedély. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete annak a kérelmezőnek ad praxisengedélyt, aki az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt
feltételeket teljesíti. A jelzett jogszabályhely (3) bekezdésének b) pontja értelmében mellékelni kell a
kérelmező és az önkormányzat által kötött feladat-ellátási előszerződést. A praxisengedély kiadásának
igazolása esetén kötheti meg az önkormányzat a feladat-ellátási szerződést, amely a működési engedély
kiadásának feltétele.
Jelen esetben, mivel a praxisjogot megszerezni kívánó orvos nem rendelkezik háziorvostan szakorvosi
szakképesítéssel, külön szándéknyilatkozatban kell nyilatkozni az önkormányzatnak, hogy a
társadalombiztosítási szakértői ismertek vizsga megkezdhető legyen. A megkötött előszerződés alapján
kiadott praxisengedély megléte esetén kötheti meg az önkormányzat a feladat-ellátási szerződést, amely a
működési engedély kiadásának feltétele.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
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Határozati javaslatok:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kifejezi szándékát, hogy területi ellátási érdekből feladat-ellátási szerződést köt Dr.
Piriczky Béla Ovidiu sebész-traumatológus szakorvossal – amennyiben a háziorvostan
szakorvosi szakképesítés megszerzése érdekében az Országos Alapellátási Intézettel szerződést
kötött - felnőtt háziorvosi feladatok ellátásnak biztosítására, területi ellátási és személyes
feladat-ellátási kötelezettséggel. A praxisjoggal érintett ellátási körzet Békés város
közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására
kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdés a) pont ah) alpontja, illetve 8. számú melléklete szerint meghatározott 8. számú
felnőtt háziorvosi körzet.
2. felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert a szándéknyilatkozat, majd a feltételek fennállása
esetén – a határozat 1. mellékletét képező - előszerződés aláírására,
3. Dr. Piriczky Béla Ovidiut a 8. sz. felnőtt háziorvosi praxis orvosaként foglalkoztatni kívánja,
amennyiben a praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja,
4. felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a 8. sz. felnőtt háziorvosi praxisra vonatkozó
praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a háziorvosi feladatok területi ellátási
kötelezettséggel történő végzésére Dr. Piriczky Béla Ovidiuval az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási
szerződést megkösse.
Békés, 2015. április 22.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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1. melléklet
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ
ELŐSZERZŐDÉS
(TERVEZET)
Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor
polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről Dr. Piriczky Béla Ovidiu (szül.: Nagyvárad, 1960. 08., 21., an.: Magyar Mercédesz) 5600 Békéscsaba, Luther u.
20/B. 1/3. szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató
mint Szerződő felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel.
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének Békés város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására
kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjának ah)
alpontja szerint meghatározott 8. számú felnőtt háziorvosi körzet (a továbbiakban: Praxis) feladatainak ellátásra
vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződés
megkötése.
Szerződő felek jelen előszerződés aláírásával kinyilvánítják azon akaratukat, hogy az előszerződés 1. pontjában
meghatározott feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a
feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, legkésőbb jelen
előszerződés 4. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis felnőtt
háziorvosi feladatainak ellátására, amennyiben Egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti
kérelemhez csatolja.
Szerződő felek jelen előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Önkormányzat jogosult a 3. pontban
foglalt, határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az
Egészségügyi szolgáltató a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 5 évig a háziorvostan
szakorvosi szakképesítést nem szerzi meg, és mutatja be az Önkormányzat számára.
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3) pontban foglaltak teljesülése estén legkésőbb 2015.
június hó 30. napjáig köteles.
Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátás feltételeit - amely minimumkövetelményeit az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a rögzíti - a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák.
Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit
kell alkalmazni. Ha valamely fél a 4) pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen
előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól
kérheti a szerződés létrehozását.
Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében meghatározott
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
Jelen előszerződés az aláírás napjától 2015. június hó 30. napjáig hatályos, az előszerződés megszűnik, amennyiben a
Szerződő felek az 1. pontban meghatározott feladat-ellátási szerződést megkötik.

Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és
időben jóváhagyólag írták alá.
Békés, 2015. …………………. hó …….. nap

Izsó Gábor

Dr. Piriczky Béla Ovidiu

Békés Város Önkormányzata
képviseletében

Egészségügyi Szolgáltató

Ellenjegyezte: ……………………….......
Záradék:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előszerződés megkötését …/2015. (… ….) határozatával
jóváhagyta.
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