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 Előterjesztés 

Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet -
feladat-ellátás felmondásáról 

 
1. előterjesztés száma: 248/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- I. melléklet: határozati javaslat 
- II. melléklet: határozati javaslat 
- III. melléklet: dr. Kauda Béla levele 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: ‐ 
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 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dr. Kauda Béla 1994. április 1-je óta látja el városunkban a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet fel-
adatait.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) – (2) bekezdése szerint a pra-
xisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve 
– az azt elidegeníteni kívánó személy köteles bejelenteni az Önkormányzatnak 
 

Dr. Kauda Béla - mint a Prevenció K.B. Bt. ügyvezetője kezdeményezte az Önkormányzatunkkal 
többször módosított, legutoljára 2012. december 14. napján kelt feladat-ellátási szerződés 2018. jú-
nius 30-ával történő megszüntetését.  

A szerződés határozatlan időre, de minimum 5 évre került megkötésre. A szerződés 13.) pontja lehe-
tőséget biztosít a rendes felmondás esetén a 6 hónapos felmondási időre. A felmondás közlése írás-
ban megtörtént.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet )13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegeníté-
sére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. Ugyanezen szakasz 
(3) bekezdése értelmében a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpontjáról az érintett telepü-
lési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet. 

A fentiekre tekintettel az Önkormányzatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály felé kell bejelentenie a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpont-
ját. 
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A megszűnés időpontjától kezdve 6 hónap át jogosult még Doktor úr a praxisjog elidegenítésére 
(2018. július 1-jétől 2018 december 31-ig). Amennyiben ez idő alatt lesz olyan orvos, akinek szán-
dékában áll a praxist megvásárolni azt be kell jelenteni az Önkormányzat felé. 

Rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a 
helyettesítésről gondoskodni, ha a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen. 
 
Rendelet 2.§ tartósan betöltetlen háziorvosi körzet fogalommeghatározás szerint az a területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi körzet, 
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak 
eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadá-
lyoztatva van, vagy 
bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hó-
napig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel. 
 
Mindezek alapján a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló 6 hónap ideje alatt Bicske Város 
Önkormányzatának kell gondoskodnia arról, hogy a feladat- ellátást helyettes orvossal bizto-
sítsa. Továbbá az önkormányzatnak, mint egészségügyi szolgáltatónak kell beszereznie a helyettes 
orvos munkájához szükséges működési engedélyt is. 
 
A helyettes orvossal az Önkormányzatnak szerződést kell kötnie, melynek tartalmilag meg kell 
felelnie a 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A praxisban foglalkoztatott 
személyzetet (ápolónő, írnok) megállapodás alapján a helyettes orvosnak vagy az önkormány-
zatnak kell a fenti időszakban foglalkoztatni és velük kapcsolatban a felelősségbiztosítást meg-
kötni. 
 
Fentiekre tekintettel javasolom a Prevenció K.B. Bt., Dr. Kauda Béla háziorvossal kötött feladat-
ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének jóváhagyását.  
 
Kérem a T. Képviselő-testület felhatalmazását azzal kapcsolatosan, hogy tárgyalásokat folytassak a 
helyettes orvosok személyéről. Meg kell határozni, hogy a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre 
álló 6 hónap ideje alatt Bicske Város Önkormányzata kivel kívánja megoldani a helyettesítést, illetve 
kit határoz meg a helyettes orvos helyetteséül. A két orvos nevének meghatározása mindenképp 
szükséges, mivel a működési engedély beszerzésének feltétele a helyettes orvossal megkötött szer-
ződés becsatolása.  
Bicske Város Önkormányzatának 2018. június 30-ig be kell szereznie a jogerős működési en-
gedélyt annak érdekében, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás 
folyamatos lehessen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felmondást elfogadni, és a háziorvosi praxis betöltése 
érdekében a szükséges intézkedésekről dönteni szíveskedjenek. 
 
 
Bicske, 2018. május 15. 
 
 
 
        Pálffy Károly 
        polgármester 
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1. melléklet a 248/2018. számú előterjesztéshez 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásá-
ról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata és Prevenció 
K.B. Bt. (székhelye: 2060 Bicske, Táncsics Mihály u. 40.) között háziorvosi feladatok ellá-
tása tárgyában 2012. december 14. napján kötött feladat-ellátási szerződést 2018. június 30. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: 3.számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának helyettesítéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. 
sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése tárgyában a praxisjog helyettesítésére és a helyet-
tes helyettesítésére tárgyalásokat folytasson - 2018. július 1-től a praxisjog elidegenítése 
esetén az elidegenítő személy részére praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedé-
sének napjáig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig - feladat-ellátási szerződés megkö-
tése céljából a feladat ellátására alkalmas helyettes orvosokkal. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: polgármester 
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I. határozati javaslat melléklete 
 

Feladat-ellátási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel 
-tervezet- 

 
Amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4. ,képviseli: Pállfy Károly polgármester), 
mint Megbízó,  
 
másrészről Prevenció K.B.Bt. (képviselő: Dr. Kauda Béla, székhelye: 2060 Bicske, Táncsics Mihály 
u. 40.), mint Vállalkozó (továbbiakban: Felek) 
 
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:  
 

1.  A Felek megállapítják, hogy közöttük 1994. február 21. napján kelt többször módosított, leg-
utoljára 2012. december 14. napján Feladat-ellátási szerződés jött létre a Bicske Város terü-
letén a Város felnőtt lakosai részére folyamatos háziorvosi ellátás biztosítására a 3. sz. kör-
zetbe.  
 

2.  A Felek egyező akarattal kijelentik, hogy - a Vállalkozó kérelmére - az 1. pontban rögzített 
feladat-ellátási szerződést 2018. június 30-i határnappal közös megegyezéssel megszünte-
tik.  
 

3.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a 3. sz. körzethez tartozó háziorvosi rendelőt legkésőbb 
2018.június 29. napján Megbízó rendelkezésére bocsátja. Ennek elmulasztása esetén felel 
minden ezzel okozott kárért. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
 

4.  Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés megszűnésével egyidejűleg az önkormányzat 
tulajdonát képező háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, térítésmentes használatba 
adott ingatlan és eszközök, felszerelések, műszerek is átadásra kerülnek.  
 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a betegekre vonatkozó Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsoló-
dó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezelt 
egészségügyi dokumentációt az önkormányzatnak legkésőbb 2018. június 29. napján térí-
tésmentesen, használható állapotban átadja. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell kiállíta-
ni.  
 

6. Felek kijelentik, hogy – a feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben – egymással szemben a 
3.-5. pontban rögzítetteken kívül további követelésük nincs.  
 

7.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabá-
lyai az irányadók. Esetleges jogvita esetén – ha a kötelező előzetes egyeztetés nem vezet 
eredményre – felek a Bicskei Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.  

 
Jelen feladata-ellátási szerződést megszüntető szerződést a Felek elolvasták, közösen értelmezték, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírtak. 
 
Bicske, 2018. _________________ 
 
 

Prevenció K.B. Bt.         Pálffy Károly 
Dr. Kauda Béla háziorvos       polgármester 

Vállalkozó          Megbízó 
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