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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!
A 101/2012. (V.24.) önkormányzati határozatában a Közgyőlés hozzájárulását adta a IX.
számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2012.július 1-jétıl2012.december 31-ig terjedı idıszakra.
A helyettesítésre azért került sor, mivel a Domány-Barki Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
képviselıje, Dr. Domány Eszter, a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Wigand
tér) háziorvosa 2012. július 1-jétıl praxist vásárolt Pécsett, ahol jelenleg is praktizál. A
hatályos jogszabályok értelmében azonban fél év áll a rendelkezésére a szintén tulajdonát
képezı szekszárdi praxis értékesítésére.
Dr. Domány Eszter 2012. október 11-én tett nyilatkozatában bejelentette, hogy amennyiben
2012.december 31-ig, tehát a visszalévı két hónap idıtartam alatt a praxis mőködtetési jogát
elidegeníteni nem tudja, úgy 2013. január 1-jével mőködtetési jogáról az önkormányzat javára
lemond.
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése értelmében: „Amennyiben a praxisjog jogosulja
másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, a korábbi praxisjog elidegenítéséig, de
legfeljebb az új praxisjog adásvételétıl számított 6 hónapig az új praxisjogra vonatkozóan
kiadható praxisengedély, feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog
jogosultja a helyettesítésérıl gondoskodik.”
Fenti jogszabályhely értelmében engedélyezte a Tisztelt Közgyőlés a IX. számú körzet 2012.
december31-ig helyettesítéssel történı mőködtetését. A praxisjog tulajdonosa, Dr. Domány
Eszter ezidáig praxisjogát értékesíteni nem tudta, de erre vonatkozóan még két hónap áll a
rendelkezésére. A IX. számú felnıtt háziorvosi körzet praxisjogáról történı lemondó
nyilatkozatát 2012. január 1. napjával azért tette, hogy amennyiben az év hátralévı részében
praxisjogát értékesíteni nem tudja, úgy az önkormányzat Egészségügyi Gondnokságának
lehetısége nyíljon arra, hogy a körzet zavartalan ellátásnak érdekében mőködtetési jogot és
ezzel együtt a körzet finanszírozását megkaphassa. Ennek azonban az a feltétele, hogy ezen
szándékát az önkormányzat 2012. november 5-ig bejelentse az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnak.
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § úgy rendelkezik, hogy:
„(1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjog megszerezni kívánó orvost
is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzatnak.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott
körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni, errıl a felek elıszerzıdést
kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerzıdést kötni, errıl nyilatkoznia kell.”
Fenti jogszabályhely értelmében amennyiben a praxisjogát Dr. Domány Eszter 2012.
december 31-ig értékesíti, a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyét az

önkormányzatnak be kell jelentenie, a Közgyőlésnek pedig nyilatkoznia kell arról, hogy a
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerzıdést kíván-e kötni.
Amennyiben azonban ez nem történik meg, úgy a benyújtott lemondó nyilatkozata alapján az
önkormányzat a praxis ellátását vállalkozó orvossal betöltheti, amelynek meghirdetésérıl
legkorábban 2013. januárjában gondoskodhat A pályázat elbírálásáig az Egészségügyi
Gondnokság helyettes orvosokkal biztosítani tudja a körzet orvosi ellátását.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.
Szekszárd, 2012. október 12.
Horváth István
Polgármester

Határozati javaslat
Tárgy: Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogának
átvételérıl és a körzet estleges vállalkozásba adásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a IX. számú háziorvosi körzetet - amennyiben az 2012.december 31-ig
nem kerül értékesítésre – 2013. január 1-tıl az Egészségügyi Gondnokság
mőködtesse.
2. A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét a körzet mőködtetéséhez
szükséges engedélyek beszerzésére, illetve a tartós helyettesítést ellátó orvosokkal
történı megállapodások megkötésére.
3. A Közgyőlés felhatalmazza az Egészségügyi Gondnokságot, hogy a körzet
mőködtetésének átvételével egyidejőleg gondoskodjon a IX. számú körzet
meghirdetésérıl annak vállalkozó orvossal történı betöltése céljából.
4. A Közgyőlés a beérkezett pályázatokat a pályázati határidı lejártát követı rendes
ülésén bírálja el.
Határidı: 2012. október 25.
2. pont tekintetében: 2012. december 31.
3. pont tekintetében 2013. január 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje

