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3. Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Előterjesztés feladatellátási szerződés megkötéséről területi ellátási kötelezettségű 

vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi szolgálat végzéséről és a háziorvos iskola-

egészségügyi ellátási feladatairól. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Dr. Szabó Tibor, községünk háziorvosa testületi ülésünkön bejelentette, hogy nyugdíjba kíván 

vonulni, háziorvosi tevékenységét szeretné megszüntetni. Bemutatta Dr. Erdélyi Miklóst, aki 

megvásárolná a praxisjogot, és szeretné ellátni a háziorvosi feladatokat. A képviselőtestület 

szándéknyilatkozatában támogatta az új háziorvost (Sopronkövesd Önkormányzat 

Képviselőtestülete 85/2014.(VII.29.) számú határozata, Nagylózs Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete 55/2014 (VI.30.) számú határozata). 

A háziorvosi feladatok az egészségügyi alapellátás részét képezik, ellátásuk Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, és az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése szerint önkormányzati 

alapfeladat.  

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról a 26/1997. (IX.3.) EüM rendelet szól. Az iskola-

egészségügyi feladatok ellátása az önkormányzatok kötelezettsége a Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével kötött szerződés alapján. A szerződés tényleges 

megvalósítását a háziorvos útján teheti meg az Önkormányzat. Dr. Erdélyi Miklós a 3-18 éves 

korosztály iskolaorvosi feladatait díjmentesen vállalja. 

Dr. Erdélyi Miklós és Dr. Szabó Tibor közösen kérelmezték a Tisztelt Képviselőtestületnél, 

hogy a háziorvosi feladatellátási szerződést önkormányzatunk Dr. Erdélyi Miklóssal kösse 

meg. A jelölt a szükséges dokumentumokat és igazolásokat csatolta (Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv nyilvántartási kivonatát személyi alkalmasságáról diplomáját, 

háziorvosi és oxyológiai szakvizsgáját, foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának 

igazolását). A dokumentumok szerint Dr. Erdélyi Miklós alkalmas a háziorvosi feladatok 

ellátására.  

Az előterjesztő javasolja, hogy mellékelt feladatellátási szerződést a Tisztelt Képviselőtestület 

fogadja el!  

- A szerződéstervezet egyrészt tartalmazza a szükséges törvényi kellékeket az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint,  
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- másrészt rendezni kívánja az iskolaorvosi feladatokat is,  

- harmadrészt a jelenlegi orvos tulajdonában álló orvosi rendelő használatáról is 

tartalmaz általános rendelkezéseket.  

A mellékelt szerződést a leendő háziorvos köteles benyújtani a Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez, és működési engedélyt kérni. Tényleges feladatát 

csak a működési engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg. Ezért a mellékelt 

szerződés is azon a napon lép hatályba.  

Amíg Dr. Erdélyi Miklós megkapja a működési engedélyét, és átveheti a háziorvosi praxist, 

jelenlegi orvosunk, Dr. Szabó Tibor látja el a háziorvosi feladatokat. A két orvos kijelentette, 

hogy egyetlen olyan nap sem lesz, amikor ne lenne háziorvosa és iskolaorvosa a községeknek.  

A mellékletben csatolt szerződéstervezet néhány pontjára különösen szeretném felhívni a 

Tisztelt Képviselőtestület figyelmét! 

A háziorvos vállalja, hogy a központi orvosi ügyelet munkájában is részt vesz.  

A rendelési időben változást tervez az Önkormányzat kérésére: csütörtökönként 14 és 18 óra 

között lesz rendelési idő Sopronkövesden. A szerdai rendelési idő 15 és 18 óra között 

Nagylózson változatlanul megmarad.  

A háziorvos kötelessége, hogy a védői szolgálattal és a gyógyszertárral egyeztesse a rendelési 

időt, a gyógyszertár nyitva tartását a rendelési idővel összehangolja.  

Sopronkövesden a szerda délutáni kardiológusi magánrendelés változatlanul megmarad.  

A háziorvosi körzet határainak módosításáról, a felmondásról és a hatálybalépésről szóló 

rendelkezések kötelező törvényi kellékek.  

Alaposabb továbbgondolást igényel a két háziorvosi rendelő és az azokban lévő eszközök, 

berendezések sorsának rendezése. Ennek részleteiről egy későbbi előterjesztésben lesz szó, 

jelen szerződés az alapfeltételeket rögzíti az alábbiak szerint: 

- az önkormányzat biztosítja a háziorvos részére az orvosi rendelő díjmentes 

használatát,  

- a rezsiköltségeket a felek megosztják: a mobiltelefon, telefon, internet, veszélyes 

hulladék elszállítás és takarítás a háziorvos feladata, a víz, gáz, áram és kommunális 

hulladék elszállítatás az Önkormányzat feladata. (Ez utóbbiak a nagylózsi rendelő 

esetében nem haladták meg az évi 250.000,- Ft összeget az elmúlt években.) 

- A háziorvos a jó gazda gondosságával köteles az ingatlan és az eszközök használata 

során eljárni.  

- Az 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (2) bekezdése értelmében az egészségügyi 

alapellátáshoz szükséges minimumfeltételeket az Önkormányzat térítésmentesen 

köteles a háziorvos számára biztosítani. Jelen megállapodás szerint a szükséges 
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műszerbeszerzéseket a háziorvos magára vállalja, míg a berendezési tárgyakat, és azok 

pótlását az Önkormányzat vállalja. A háziorvos természetesen tudomásul veszi, hogy a 

költségvetési gazdálkodás szabályaihoz alkalmazkodnia kell annak eljárási rendjében 

és anyagi határaiban is.  

Külön megállapodásban kell rendezni az alábbi kérdéseket: 

- Dr. Szabó Tibor doktor úr tulajdonában álló sopronkövesdi háziorvosi rendelő 

bérbevétele.  

- a sopronkövesdi háziorvosi rendelő eszközeinek bérbevétele, tekintettel az OEP 

pályázat szabályaira,  

- a kardiológiai magánrendelés pénzügyi kérdései,  

- feladatmegosztás a karbantartás, felújítás kérdésében a tulajdonos és a bérlő között,  

- a nagylózsi orvosi rendelő eszközeinek jogi helyzete.  

Ezeket a kérdéseket még az idei évben, legkésőbb 2014. december 31. napjáig rendezni 

szükséges. A háziorvosi praxis tényleges birtokbaadására, az új háziorvos munkába lépésére 

várhatóan 2015. január 1. napján kerül sor. 

 

Határozati javaslat: 

1. Nagylózs Község Képviselőtestülete felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, 

hogy a község vegyes háziorvosi körzet ellátására Dr. Erdélyi Miklóssal Nagylózs Község 

Önkormányzata nevében területi ellátási kötelezettségű, vegyes háziorvosi tevékenység 

végzésére, és az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést kössön 

a mellékleteket képező tartalmakkal.  

Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

Határidő: 2014. október 10. 

 

Nagylózs, 2014. szeptember  22. 

 

 

                    Tóthné Szigeti Éva 

                                                                                polgármester 

 

 

 


