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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Baranyainé dr. Bóvári Klára (a PATROL-MED Szolgáltató Kft. képviseletében), a 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet orvosa 2020. január 27. napján kelt levelében bejelentette
nyugdíjba vonulásának szándékát, és egyben kérte az Önkormányzatot, hogy a vele kötött
feladat-ellátási szerződést 2020. július 31. napjával szüntesse meg azzal, hogy a hat hónapos
felmondási idejét 2020. július 31. napjáig ledolgozza. A doktornő továbbá bejelentette, hogy
a praxis jogát dr. Kolcsár Kinga háziorvos részére kívánja eladni.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése szerint:
„A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost
is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzatnak.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti 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.”
Dr. Kolcsár Kinga háziorvos a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi
feltételeknek megfelel, és rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító
képzettséggel. A háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges képesítésekről szóló
dokumentumok másolatát az Önkormányzatnak bemutatta. Dr. Kolcsár Kinga a háziorvosi
tevékenységet egyéni vállalkozás keretében szeretné végezni.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a feladat-ellátási szerződés megkötése előtt az Önkormányzatnak előszerződést kell
kötnie Dr. Kolcsár Kinga háziorvossal.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, mint praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szervvel a Polgármesteri Hivatal egyeztetett, kifogást nem
emeltek, a Közgyűlés jóváhagyása esetén az előszerződés realizálható.
Az előszerződés megkötését követően Dr. Kolcsár Kinga háziorvosnak az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 4. §-a szerinti praxisengedély iránti kérelmet kell benyújtania az Állami Egészségügyi
Ellátó Központhoz. Amennyiben a praxis engedélyt a háziorvos megkapja, az
Önkormányzatnak 2020. július 31. napjáig kell megkötnie vele a végleges feladat-ellátási
szerződést. A feladat-ellátási szerződés aláírását követően kezdeményezheti az háziorvos a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztályánál működési engedély kiadását, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél pedig
finanszírozási szerződés megkötését.
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A Polgármesteri Hivatal elkészítette az előszerződés tervezetét, amely a jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. január 22.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (II.27.) határozata
a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának felmondásáról, előszerződés megkötéséről
Dr. Kolcsár Kinga háziorvossal
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

Baranyainé dr. Bóvári Klára (a PATROL-MED Szolgáltató Kft. képviseletében), a 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa felmondását tudomásul veszi, és megköszöni a
doktornő háziorvosi ellátásban nyújtott több évtizedes munkáját.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

a PATROL-MED Szolgáltató Kft.-vel 2018. június 1-jén kötött háziorvosi szolgálat
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2020. július 31. napjával megszünteti.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.

a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet praxis jogát megszerezni kívánó háziorvossal, Dr.
Kolcsár Kinga egyéni vállalkozó háziorvossal előszerződést köt az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.

felhívja a polgármestert az előszerződés aláírására.

Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy – amennyiben Dr. Kolcsár Kinga háziorvos
megkapja a praxisengedélyt – Dr. Kolcsár Kinga egyéni vállalkozó háziorvossal kötendő
feladat-ellátási szerződést elfogadás céljából terjessze a közgyűlés májusi ülése elé.

Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Iktatószám: …………………………….
ELŐSZERZŐDÉS
Háziorvosi szolgálat ellátására
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) képviselője: Ács Rezső polgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről Dr. Kolcsár Kinga (Nyilvántartási szám: 12448548, Adószám: 64955410-1-37,
szül.hely és idő: Maroshévíz (Románia), 1974.08.06., anyja neve: Vikol Emese Viola, lakcím:
7100 Szekszárd, Csatári u. 75.) egyéni vállalkozó háziorvos (a továbbiakban: Háziorvos)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
1.

Előzmények

Szerződő felek rögzítik, hogy Baranyainé Dr. Bóvári Klára, a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzet orvosa 2020. jan. 27. napján kelt levelében bejelentette nyugdíjba vonulási
szándékát, és egyben kérte feladat-ellátási szerződésének 2020. július 31. napjával
történő megszüntetését. Baranyainé Dr. Bóvári Klára háziorvos továbbá bejelentette,
hogy a praxisjogát Dr. Kolcsár Kinga háziorvos részére kívánja eladni.
Fentiekre tekintettel Felek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének …./2020. (….) határozata, valamint az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján előszerződést kötnek az
alábbiak szerint:

II.

Az előszerződés tárgya

1.

Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében Baranyainé Dr. Bóvári Klára (a PATROL-MED
Szolgáltató Kft. képviseletében), a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa a praxisjog
elidegenítésére vonatkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó orvos
személyének megjelölésével az Önkormányzat részére bejelentette.

2.

Önkormányzat az 1. pontban foglaltakra tekintettel a PATROL-MED Szolgáltató Kft-vel
(képviseli: Baranyainé dr. Bóvári Klára háziorvos) 2018. június 1-jén kötött háziorvosi
szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2020. július 31. napjával
megszünteti.

3.

Szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (2) a)
pontja alapján jelen előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2020. július
31-ig a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan feladat-ellátási
szerződést kötnek, amelyben:
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a)
b)
d)
e)
f)

e)

Önkormányzat megbízza Háziorvost, hogy a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet
tekintetében háziorvosi szolgálatot lásson el.
Háziorvos vállalja háziorvosi szolgálat, valamint háziorvosi ügyeleti szolgálat
ellátását.
Szerződő felek a feladat-ellátás helyének a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatti
rendelőt határozzák meg.
Szerződő felek a feladat-ellátási szerződést 2020. augusztus 1-jei hatállyal,
határozatlan időre kötik meg.
Háziorvos vállalja, hogy a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos
jogszabályok szerinti képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat, az
egészségügyi szakdolgozó nevét és személyes adatait a feladat-ellátási szerződés
megkötéséhez az Önkormányzat részére megadja.
Háziorvos vállalja továbbá, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötéséhez a
rendelési időt, valamint a helyettesítésére jogosult háziorvosok nevét és
személyes adatait az Önkormányzat részére megadja.

4.

Háziorvos kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi
feltételeknek megfelel, és rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító
képzettséggel. A háziorvosi tevékenység folytatásához szükséges képesítésekről szóló
dokumentumok, valamint a praxisjog átruházására vonatkozó szerződés másolatát az
Önkormányzat részére bemutatja.

5.

Háziorvos vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti praxisengedély
iránti kérelmet benyújtja az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz.

6.

Háziorvos vállalja továbbá, hogy a praxisengedély birtokában, a feladat-ellátási
szerződés megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnél finanszírozási szerződés megkötését, valamint a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztályánál működési engedély kiadását.

III.

Záró rendelkezések

1.

Szerződő felek rögzítik, hogy Önkormányzat Háziorvos – jelen szerződésben szerepelő,
illetve Háziorvos által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott
2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.

2.

Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos
rendelkezései az irányadók.
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3.

Jelen előszerződés 3 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező
példányban készült, amelyből 3 db eredti példány az Önkormányzatot, és 2 db eredeti
példány a Háziorvost illeti meg.

Jelen előszerződést a felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 2020. február ……..

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Ács Rezső
polgármester
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