
 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának  

P O L G Á R M E S T E R E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

 

 

          

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének   

megszűntetésére, valamint  

a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Kovácsné Demény Ildikó 

egészségügyi referens 

Polgármesteri Kabinet 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  Dr. Csiba Gábor Tamás 

intézményvezető főigazgató 

Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Testületi ülés időpontja:   2022. február 17. 

 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit   

      osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:    dr. Szabó Tibor jegyző 

        

 

 

 

 



2 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos 2021. szeptember 13. napján kelt, a Polgármesteri 

Hivatalhoz 2021. szeptember 14. napján beérkezett levelében felmondta a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött, 2015. 

január 1. napjától hatályos határozatlan idejű feladatellátási szerződését (a továbbiakban: 

Feladatellátási szerződés). Indoklásként egészségi állapotára hivatkozott. (1. sz. melléklet) 

 

A Feladatellátási szerződés 6.2. pontjának értelmében - a Doktornő levelében is 

hivatkozottak szerint – a felmondási idő 6 hónap.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének (a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

– nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 5.5. pontja értelmében a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság dönt a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek 

fogorvosi praxisok privatizációja, illetve tulajdonos váltás esetén a Feladatellátási szerződés 

megkötéséről, megszűntetéséről.  

 

Dr. Jakab Erzsébet szerződésének megszüntetéséhez a döntést a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság jogosult – átruházott hatáskörben - meghozni, azonban a feladat folyamatos 

ellátására vonatkozó döntések meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Tekintve, hogy a szükséges döntések egymással szoros összefüggésben állnak, javasolt a 

feladatellátási szerződés megszüntetésére irányuló hatáskörnek – ezen egyedi ügyben való - 

visszavonása, és a Képviselő Testület általi döntés meghozatala. 

 

A praxisengedély visszavonását leggyakrabban a praxisjog értékesítése és a feladatellátási 

szerződés megszűnése miatt kezdeményezik a fenntartó Önkormányzatok. 

 

A praxisengedély visszavonásáról az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

rendelkezik. 

 

A praxisjog visszavonásához szükség van a praxisjog értékesítésről szóló szerződés 

benyújtására és/vagy az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnésének 

dokumentálására. 

 

Dr. Jakab Erzsébet, a praxisjog tulajdonosa tájékoztatta a Megbízó felet (Önkormányzatot), 

hogy a praxisát meghirdette eladásra, de 2022.január 31. napjáig nem volt érdeklődő. 

 

2022. február 1. napján 10.00 órai kezdettel, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (továbbiakban: EÜI) 

intézményvezetője, Dr. Csiba Gábor, Dr. Jakab Erzsébet, Kovácsné Demény Ildikó 

egészségügyi referens és Selyemné Sinkó Ágnes, az EÜI titkárságvezetője részvételével 

megtartott személyes megbeszélésre került sor, amelyről felvett Emlékeztető a jelen 

előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolásra került. 

 

Az Emlékeztetőben rögzítésre került többek között, hogy a Feladatellátási szerződés 

megszűnésének dátuma 2022. március 31. napja, továbbá, hogy a praxis - elidegenítés 

hiányában a Doktornő lemond a praxisjogáról.  

 

Mivel jelen előterjesztés elkészítésének időpontjáig nem sikerül a praxist elidegeníteni, a 

feladat ellátási szerződést – Doktornő kérésére – meg kell szüntetni 2022. március 31. 

napjával. 
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Dr. Jakab Erzsébet a Képviselő-testület döntését követően, a határozatban foglaltak alapján 

„Lemondási nyilatkozatban” személyesen intézi praxisjogának visszaadását az illetékes 

hatóságoknál.  

Ezen nyilatkozat alapján a feladat-ellátása visszaszáll az Önkormányzatra, aki a feladat 

ellátását az egészségügyi szolgáltatójával – azaz az EÜI-vel - láttatja el a továbbiakban. 

 

A 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet értelmében a praxis után járó havi NEAK finanszírozási 

összeg - szerződéskötés után - az EÜI-t illeti meg.  

Ennek alapján az EÜI a feladat ellátását – átmenetileg – helyettes orvossal is elláthatja, az 

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) engedély alapján.   

 

 

Helyettesítés szabályai 

 

A helyettesítés időszakának lejártával és a feladat-ellátási szerződés megszűntével a Korm. 

rendelet 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a jogviszony megszűnésének 

időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet. 

 

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a praxisengedélyt vissza kell 

vonni, ha 

„e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő 

leteltét követő nappal.” 

 

A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint: 

„9. § (1) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, 

ha 

a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget 

tenni, vagy 

b) a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen.” 

 

 

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzet 

 

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint: 

„2. § (1) E rendelet alkalmazásában 

a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési 

önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint 

rendeletben - jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - meghatározott 

település, települések, illetve településrész, településrészek; 

b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: 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 akadályoztatva van, vagy 

bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról 

legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult 

személlyel;” 

 

A Korm. rendelet fent idézett rendelkezései alapján - a helyettesítésre való tekintettel - a 

praxis 6 hónap után tartósan betöltetlen praxissá minősül. Az elidegenítést a továbbiakban 

az Önkormányzat hirdeti. 
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A praxisjogot megszerezni kívánó orvos állami és önkormányzati támogatást is igénybe tud 

venni a tartósan betöltetlen praxisra vonatkozóan.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fentiek ismeretében hozza meg a feladatellátási 

szerződés megszüntetésével és a felnőtt háziorvosi praxis feladatellátásával kapcsolatban 

szükséges döntéseket.  

 

Határozati javaslatok: 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (II. 17.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott 

hatáskörének egyedi ügyben történő visszavonásáról 

 

a Képviselő testület úgy dönt, hogy   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5.5. pontjával a Szociális és Egészségügyi 

Bizottságra átruházott hatáskörét Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási 

szerződésének megszűntetésére irányuló egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) 

visszavonja, egyúttal az egyedi ügyben szükséges döntést meghozza. 

 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületnek 

……/2022. (II. 17.) határozata Dr. Jakab Erzsébet feladat-ellátási szerződésének 

megszüntetéséről, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

a Képviselő testület úgy dönt, hogy   

 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Dr. Jakab Erzsébet 

háziorvos között létrejött, 2015. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási 

szerződést 2022. március 31. napjával megszünteti. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a  

a) feladat ellátási szerződés megszüntetéséről szóló Megállapodást írja alá, 

b) a szerződés megszüntetéséről értesítse Budapest Főváros Kormányhivatala XX. 

Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK), valamint az Országos Kórházi 

Főigazgatóságot. 

III. a körzet ellátásáról saját intézménye, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (a 

továbbiakban: EÜI) útján gondoskodik. 

IV. felkéri az EÜI intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a NEAK-kal kötendő 

szerződés megkötéséről, valamint gondoskodjon a feladatellátás folyamatosságáról.  

V. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Dr. Jakab Erzsébet felnőtt 

háziorvost, valamint Dr. Csiba Gábor Tamás Főigazgató Urat, az EÜI 

intézményvezetőjét. 

Határidő: II.-IV. pont esetében 2021. március 16. 

     V.pont esetében 2022. február 28. 

Felelős: a II. és V. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

   a III. és IV. pont vonatkozásában: Dr. Csiba Gábor Tamás, az EÜI intézményvezetője 
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Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. február 3. 

 

 

 

 

 

 Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

 előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 1. Dr. Jakab Erzsébet levele 

  2. Emlékeztető az EÜI-ben tartott személyes megbeszélésről 

  3. Egyeztető lap 

 

 

 

 

 

 

 


