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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontja szerint a települési önkormányzat által ellátandó közfeladatok közé
tartozik az egészségügyi alapellátás.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
települési önkormányzat az alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról. Városunkban négy gyermekorvosi körzet került kialakításra,
melyeket jelenleg két gyermekorvos, Dr. Dorner Mária és Dr. Sövényházi Ilona működtet.  

A Tapolca, 3. sz. gyermekorvosi körzet feladatait Dr. Rövid Klára doktornő látta el hosszú 
éveken át. Dr. Rövid Klára 2014. júniusában sajnos elhunyt.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (3) 
bekezdése szerint a praxisjog olyan személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely a 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. A 2. § 
(4) bekezdése szerint a praxisjog jogosultjának halála esetén – egymást követő sorrendben – a 
praxisjog folytatására a házastárs, illetve az egyenesági leszármazó jogosult. A 2. § (6)
bekezdése szerint amennyiben a praxisjog új jogosultja nem felel meg a jogszabályban előírt 
feltételeknek, a korábbi jogosult halálától számított egy éven belül a praxisjogot ingyenesen
vagy visszterhesen értékesítheti.

Dr. Rövid Klára doktornő praxisjogát férje, Tirpák Gábor és gyermekei örökölték. Mivel 
Tirpák Gábor nem orvos és gyermekei sem azok, így az Öotv. 2. § (6) bekezdése szerint a
doktornő halálától számított egy éven belül jogosultak a praxisjogot ingyenesen vagy 
visszterhesen elidegeníteni. Tirpák Gábor több fórumon eladásra hirdette meg a praxisjogot.
Mivel a körzetben tartozó gyermekek zökkenőmentes ellátását fenn akarta tartani, a Dr. Rövid 
Klára Gyermekgyógyász Bt. ügyvezetőjeként működési engedélyt kért a praxis működtetésére 
a népegészségügyi szakigazgatási szervtől.  



Kérelmére a Dr. Rövid Klára Gyermekgyógyász Bt. 2014. december 31-ig kapott működési 
engedélyt a 3. sz. gyermekorvosi körzet működtetésére. Az orvosi feladatok ellátására Tirpák 
Gábor Dr. Sövényházi Ilona gyermekorvossal kötött szerződést. Dr. Sövényházi Ilona jelenleg 
így két körzet, a 3. és a 4. sz. gyermekorvosi körzet gyermekeit gyógyítja.

A praxis megvételére Dr. Szabó Gabriella szegedi gyermekgyógyász doktornő jelentkezett. 
Dr. Szabó Gabriella eljuttatta önkormányzatunkhoz önéletrajzát és orvosi működésével 
kapcsolatos dokumentumait. A benyújtott dokumentumok szerint a doktornő 1999-ben 
végzett a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen általános orvosként. Csecsemő- 
és gyermekgyógyász szakvizsgát 2005-ben tett. Több kórházban is dolgozott: Szegeden,
Sopronban, Hódmezővásárhelyen, illetve az Egyesült Királyságban, Newportban a St. Mary 
kórházban. A gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására rendelkezik tehát megfelelő 
szakképesítéssel és kellő gyakorlattal is. A doktornő úgy tájékoztatott, hogy párjával együtt 
Tapolcán szeretnének letelepedni, és hosszú távon szeretné ellátni a Tapolca, 3. sz.
gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatait. Dr. Szabó Gabriella jelenleg Szegeden él,
bemutatkozó levele az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

A 3. sz. gyermekorvosi körzet praxisjogát Tirpák Gábor 2014. november 18-án eladta Dr.
Szabó Gabriellának. Ahhoz, hogy a doktornő működési engedélyt kapjon a népegészségügyi 
szakigazgatási szervtől, illetőleg ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár majd 
finanszírozási szerződést kössön vele, szükség van az önkormányzat szándéknyilatkozatára a 
tekintetben, hogy Dr. Szabó Gabriellával feladatellátási szerződést kíván kötni a 3. sz. 
gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.

Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzat között létrejövő feladat-ellátási szerződés (a 
továbbiakban: feladatellátási szerződés) legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 
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, 
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.

Az Öotv. 2/B. § (2)-(6) bekezdései alapján a feladatellátási szerződés legrövidebb időtartama 
5 év. A települési önkormányzat a feladatellátási szerződést - indokolással - felmondja, ha a 
háziorvos a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, illetve ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. A feladatellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb 
felmondási idő nem határozható meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért 
kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.



Javaslom, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy Dr. Szabó 
Gabriellával feladatellátási szerződést kíván kötni a 3. sz. gyermekorvosi körzet 
működtetésére, hiszen önkormányzatunknak is az az érdeke, hogy a gyermekorvosi ellátás 
hosszú távon biztosított legyen városunk lakói számára. Az egészségügyi alapellátás
biztonságos ellátásához feltétlenül szükséges, hogy új gyermekorvos érkezzen Tapolcára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy Dr. Szabó Gabriella házi
gyermekorvossal feladatellátási szerződést kíván kötni 
a Tapolca, 3. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi
feladatainak ellátására.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
2. sz. melléklet szerinti feladatellátási szerződést 
aláírja.

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2014. november 18.

Dobó Zoltán
polgármester



1. számú melléklet

Bemutatkozó levél

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nevem Dr. Szabó Gabriella. Egy kunsági kisvárosban, Kisújszálláson születtem, ott jártam
általános iskolába, a Kossuth Lajos Úti Általános Iskola ének- zene tagozatára. Hét évig
tanultam hegedülni, de ennek ellenére nem készültem zenei pályára, már harmadik osztályos
koromban elhatároztam, hogy gyermekgyógyász leszek.

Felvételt nyertem a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biofizika tagozatára, ahol
1992-ben érettségiztem. Tanulmányaimat a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetemen folytattam, ahol 1999 szeptemberében diplomáztam.

A mi évfolyamunk volt az első az új rezidens képzési rendszerben. Gyermekgyógyászati 
rezidensként a szegedi Gyermekkórházban, majd a soproni Erzsébet kórházban (2000-2002)
tevékenykedtem, szakorvos jelöltként pedig a hódmezővásárhelyi Erzsébet kórházban 
dolgoztam (2002-2010). 2005. márciusában szakvizsgát szereztem csecsemő- és 
gyermekgyógyászatból.

Speciális érdeklődési területem a sürgősségi betegellátás, a neonatologia és az endokrinologia 
volt. Endokrinologiai témakörben továbbképző, pontszerző előadásokat tartottam több városi 
és megyei kórházban. (Hódmezővásárhely, Gyula, Békéscsaba, Szeged, Kiskunhalas, 
Orosháza).

2010. fordulópontot jelentett számomra. Ettől az évtől egészen 2014. júliusáig az Egyesült 
Királyságban Isle of Wighton Newportban a St. Mary's Kórház Gyermek-, és Újszülött
Intenzív osztályán dolgoztam.

Gyermekek és csecsemők ambuláns és fekvőbeteg ellátása, császármetszéseken és eszközös 
szüléseknél az újszülöttek gyors ellátása, szükség esetén újraélesztése a korszerű kora-, és 
újszülött intenzív osztályon való kezelése éppúgy a mindennapi munkánk része volt, mint
ahogy a Sürgősségi betegellátó osztályon való aktív részvétel is. 

15 éves folyamatos szakmai tapasztalatommal szeretnék egy olyan színvonalas, a kor
igényeinek megfelelő alapellátást biztosítani Tapolca város 3. számú gyermekgyógyászati 
körzetben, melyben ötvözhetők a hazai és külföldi betegellátás pozitívumai. 

Szeged, 2014. november 18.

Dr. Szabó Gabriella



2. számú melléklet

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(Tervezet)

amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca, Hősök tere 15., 
képviseli Dobó Zoltán polgármester

másrészről a Dr. Szabó Gabriella egyéni vállalkozó (székhelye: ), mint Működtető között az 
alábbi feltételek szerint:

1. Működtető egyéni vállalkozóként a Tapolca városban lévő 3. számú házi gyermekorvosi 
körzet vonatkozásában az önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatát átvállalja. A 3. számú gyermekorvosi körzethez tartozó utcák jegyzékét a
szerződés melléklete tartalmazza. 

2. A tevékenységet végző orvos neve Dr. Szabó Gabriella, aki a jelen szerződés tárgyát 
képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 

3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével végzi.

4. A rendelés időtartama: 

Páros hét Páratlan hét
hétfő: 8.00-12.00   hétfő: 13.00-16.00 
kedd: 8.00-12.00 kedd: 13.00-16.00
szerda:8.00-12.00 szerda: 13.00-16.00
csütörtök: 8.00-12.00 csütörtök: 13.00-16.00
péntek: 8.00-12.00 péntek: 13.00-16.00

5. Működtető – a tapolcai Deák Jenő Kórházzal kötött külön megállapodás alapján – részt 
vesz a központi háziorvosi ügyeletben.

6. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap kezelőjével, 
mint a 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási 
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a 
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza.  

7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását és az 
OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját
bevételként kezeli.

8. Önkormányzat a tulajdonában álló Tapolca, Batsányi János u. 7. szám alatti épületében
lévő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára 
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja. 



9. Az Önkormányzat a rendelőt az átadás-átvételkor felvett leltár szerinti felszereltséggel 
adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a betegellátásra 
alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a rendelésre alkalmas
másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe vételével. 

10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és felszereltségének szinten 
tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat közös érdeke és feladata. A leltár 
szerint Működtetőnek átadott felszerelési, berendezési tárgyak a Működtető tulajdonát 
képezik. Ugyanez vonatkozik az Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és
felszerelési tárgyakra is.

11. A rendelő működési költségei közül a víz, a csatorna, a villany, a fűtés, közös költség, a 
szemétszállítás, a takarítás, a telefon díjai és költségei a Működtetőt terhelik. 

12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban került átadásra. A 
rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún. bérlői 
feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az ingatlan 
egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok) az 
Önkormányzatot terhelik.

13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű 
személyek közreműködésével saját költségén látja el. 

14. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok 
ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött külön szerződés szerint.  

15. Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi 
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)

16. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a megállapodást 6 
hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja. Az Önkormányzat – 
indokolással - felmondhatja a szerződést, ha  

- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti,

- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, vagy

- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.

17. A szerződés a Működtető részéről 6 hónapos felmondási idővel felmondható, ha az 
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás ellenére 
sem teljesíti.

18. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető 
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással 
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is – 



közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.

19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

20. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.

21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, 
továbbá a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.

22. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak 
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – a Tapolcai Járásbíróság illetékes.

23. Jelen megállapodás 2015. január 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2014. november .

_________________________________
__________________________________

          Tapolca Város Önkormányzata         Működtető háziorvos 
Dobó Zoltán Dr. Szabó Gabriella
polgármester

A kötelezettségvállalással egyetértek: Ellenjegyzem:
Tapolca, 2014. 11. Tapolca, 2014. 11.

                             Ughy Jenőné                                                          Schönherrné 
Pokó Ildikó
                                 jegyző                                                                   pénzügyi 
irodavezető 



1. melléklet a feladatellátási szerződéshez 

A 3. számú gyermekorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke:

Apponyi Albert utca
Semmelweis Ignác utca
Rózsa Ferenc utca
Alkotmány utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Ságvári Endre utca
Béke utca
Darányi Ignác utca
Liszt Ferenc utca
Engels Frigyes utca
Erkel Ferenc utca
Munkácsy köz
Ley József utca
Fenyves utca
Glázer Sándor utca
Lehel tér
Teleki Pál utca
Halápi utca
Rózsa Ferenc köz
Halastó utca
Haraszt utca
Honvéd utca
Ipar utca
József Attila utca
Munkácsy Mihály utca
Pacsirta utca
Sümegi utca
Május 1. utca
Juhász Gyula utca 41-47-ig
Köztársaság tér
Úttörő utca 
Vajda János utca
Véndeki utca
Víztorony utca


