
Előterjesztés 

a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó 

pályázati felhívásról 

1. előterjesztés száma: 22/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

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.) Kormány rendelet 

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfel-

tételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekez-

dés 4. pontja alapján az önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. 

 

A 3. számú háziorvosi felnőtt körzetben a betegellátás zavartalan biztosítása érdekében az 

Bicske Város Önkormányzat és a BINO Bt. között (szolgáltatást nyújtó orvos: dr. Nagy 

Gyula) betöltetlen praxisban történő helyettesítés céljából határozott időtartamra (2019. jú-

nius 30-ig) szerződéskötésre került sor. Az illetékes népegészségügyi hatóságtól a háziorvosi 

ellátás nyújtására a szükséges működési engedélyt megkaptuk, a Nemzeti Egészségügyi 

Alapkezelővel a finanszírozási szerződést megkötöttük, a finanszírozás biztosított. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály megküldte 

határozatát, melyben dr. Kauda Béla háziorvos területi ellátási kötelezettséggel végzett fel-

nőtt háziorvosi körzetre vonatkozó praxisjogát hivatalból 2019. január 1. napjával vissza-

vonta. 

 

A fent leírtak szerint 2018. december 31-ig dr. Kauda Béla rendelkezett a praxissal, 2019. 

január 1. napjától a praxis a praxiskezelőhöz került vissza. E háziorvosi körzethez tartozó 

praxisjogot egy arra jogosult orvos ingyen megszerezheti, ha megfelel a praxisjog megszer-

zése feltételeinek. 

 

A fentiek alapján az alapellátás biztosítása, illetve annak érdekében, hogy mihamarabb be-

töltsék a praxist, indokolt a meghirdetni a háziorvosi praxist. 

 

 



A feladat ellátásával kapcsolatban a szakmai feltételeket a vonatkozó jogszabályok 

egyértelműen leírják. 

 

 

A hirdetményt széles körben jelentetjük meg, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-

pont oldalán közzétesszük. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot szíves-

kedjen támogatni. 

 

Bicske, 2019. február 4. 

 

 

 

 

         Pálffy Károly 

         polgármester 

    

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 22/2019. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhí-

vásról 

  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet-

ben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

 

1.) felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg a háziorvosi praxist, 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti hirdetményt széles körben tegye 

közzé, különösen az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán jelentesse 

meg, 

3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) és 2.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 


