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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése 4. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat – többek között – az egészségügyi alapellátás. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése 
értelmében: 

„5.§ (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 b) a fogorvosi alapellátásról, 

 c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

 d) a védőnői ellátásról, és 

 e) az iskola-egészségügyi ellátásról.” 

 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B.§ 
rendelkezik a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés tartalmáról. Az Öotv. 2015. augusztus 1. 
napjával módosításra, illetve kiegészítésre került az alábbiak szerint (a módosítást és a 
kiegészítést a vastagon szedett rész tartalmazza): 
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„2/B.§ (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) 

kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 

d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 

rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 

h) a szerződés időtartama, 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni 

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a 

továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes 

használatba adásáról, 

b) – amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van 

– a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban 

elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó 

munkák elvégzéséről.” 
 
 
A jogszabályban a szerződést érintő legjelentősebb változás, hogy az önkormányzat a rendelő 
praxisjoggal rendelkező háziorvos részére térítésmentes használatba adásról köteles 
gondoskodni. A jelenleg hatályos feladatellátási szerződés szerint a háziorvosok 30.000,- 
Ft/hó bérleti díjat fizettek. 
 
A háziorvosokkal (Dr. Hatvani Szabolcs Tibor, Dr. Kribusz Egészségügyi Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Dr. Loján-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, MEDI-LIV 
Egészségügyi Betéti Társaság) és házi gyermekorvosokkal (BABY-MED Házi-
Gyermekorvosi Betéti Társaság, Dr. Horváth Eszter Mária) a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi szolgálat működtetésére kötött feladatellátási szerződések határozatlan 
időtartamra szólnak. 
 
A fogorvosokkal (Clemi Deni Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, R.H. 
DENTAL Fogászati Szolgáltató Kereskedelmi Betéti Társaság) megkötött feladatellátási 
szerződések is határozatlan időre szólnak. 
 
A feladatellátási szerződés módosításából kikerült a bérleti díj, valamint pontosításra kerültek 
a rezsi költségek, felújítási, karbantartási, pótlási munkák. Az önkormányzat bruttó 20.000,- 
Ft/év összegben rendelőnként hozzájárul a költségek viseléséhez. 
 
A háziorvosok a mellékelten csatolt megkeresésben kezdeményezték a szerződés módosítását 
a bérleti díj vonatkozásában. 
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1. sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a háziorvosi 
tevékenység ellátására: Dr. Hatvani Szabolcs egyéni vállalkozóval, Dr. Kribusz 
Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal, Dr. Loján-MED Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal, a MEDI-LIV Egészségügyi Betéti Társasággal, valamint 
a házi gyermekorvosi tevékenység ellátására: a BABY-MED Házi-Gyermekorvosi Betéti 
Társasággal és Dr. Horváth Eszter Mária egyéni vállalkozóval a mellékelt határozatlan 
időtartamú feladatellátási szerződést köti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékletben foglalt szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 
 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a fogorvosi 
tevékenység ellátására: a Clemi Dent Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal és az R. H. DENTAL Fogászati Szolgáltató Kereskedelmi Betéti 
Társasággal a mellékelt határozatlan időtartamú feladatellátási szerződést köti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékletben foglalt szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
 
Kistarcsa, 2015. szeptember 15. 
 
 
 
         Solymosi Sándor 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


