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Előterjesztés 
 

2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerző-
dés módosításáról 

 
1. előterjesztés száma: 12/2021. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-
ellátási szerződés (tervezet) 
3. melléklet: Dr. Nagy Gyula kérelme a rendelési idő módosítására vonatko-
zóan 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény  
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfel-

tételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 
- egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszíro-

zásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 
- a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A BINO Bt. képviseletében eljáró Dr. Nagy Gyula háziorvos (2. számú felnőtt háziorvosi 
körzet) a velük kötött feladat-ellátási szerződés rendelési időre vonatkozó pontjának módosí-
tását kezdeményezte a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendeletben előírt 
feltételek okán. 
Hivatkozott rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a kollegiális praxisközös-
ségben való részvétel feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett 
formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújtson be, amelyben nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy vállalja - az egyéb feltételeknek való megfelelés mellett – hetente leg-
alább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel. 
A vállalkozóval korábban megkötött feladat-ellátási szerződésben ennél kevesebb rendelési 
idő szerepelt, a rendelési idő emelésére tekintettel kérte a vállalkozó, illetve a paxisjogosult 
doktor úr a feladat-ellátási szerződésének a módosítását az alábbiak szerint: 
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Tekintettel arra, hogy a doktor úrral, mint praxisjogosulttal és vállalkozóval a korábbi hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelően kötöttük meg a feladat-ellátási szerződést, az új jogszabá-
lyi rendelkezések figyelembevételével szükségessé vált a korábban megkötött szerződés 
felülvizsgálata és ennek megfelelően megújított, a változásokat egységes szerkezetben tar-
talmazó feladat-ellátási szerződés megkötése.  
 
A megújított feladat-ellátási szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi, kérem a 
határozati javaslatnak megfelelően a szerződés elfogadását. 
 
 
Bicske, 2021. augusztus 3. 
 
 
 
 
         Bálint Istvánné 
             polgármester 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendelési idő (változás előtt) rendelési idő (változás után) prevenciós rendelés 
(változás után) 

 
hétfő: 13:00 – 17:00 

 
hétfő: 13:00 – 17:00 

 
hétfő: 10:00 – 11:00 

 
kedd: 8:00 – 11:00 

 
kedd: 8:00 – 11:00 

 
kedd: 11:00 – 12:00 

 
szerda: 13:00 - 16:00 

 
szerda: 13:00 - 16:00 

 
szerda: 16:00 - 17:00 

 
csütörtök: 8:00 – 11:00 

 
csütörtök: 8:00 - 11:00 

 
csütörtök: 11:00 - 12:00 

 
péntek: 8:00 – 10:00 

 

 
péntek: 8:00 - 10:00 

 

 
- 
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1. melléklet a 12/2021. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi kör-
zetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 
 

1.) helyt ad dr. Nagy Gyula kérelmének és a feladat-ellátási szerződés rendelési időre 
vonatkozó 13. pontját a kérelemnek megfelelő tartalommal elfogadja, a feladat-ellátási 
szerződést megújítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a BINO Bt.-
vel, mint megbízottal, illetve a képviseletében eljáró Dr. Nagy Gyula felnőtt háziorvo-
si alapellátást személyesen biztosító háziorvossal, mint szerződő felekkel a Bicske 2. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan, területi ellátási kötelezettség-
gel, a határozat melléklete szerinti tartalommal, 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződés aláírására, 

 
3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges va-
lamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést en-
gedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hi-
ánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 
 
 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. melléklet a 12/2021. előterjesztéshez 
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