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Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Dorner Mária, a Tapolca, 1. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa 2019.
április 1-jén kérelmet terjesztett elő a gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatban.
Kérelmében leírta, hogy 2019. július 31-i hatállyal az 1. számú gyermekorvosi körzet
működtetését át kívánja adni Dr. Susanna Strecke doktornőnek, aki a feladatot vállalja és a
körzet működtetését vállalkozói formában kívánja ellátni 2019. augusztus 1-jétől.
A praxisjog megszerzésének és gyakorlásának szabályait az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) és végrehajtási rendelete a 313/2011.
(XII.23.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.
Az Öotv. 2. § (3) bekezdése szerint a praxisjog olyan személyhez fűződó jog, amely
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
Az Öotv. 2. § (1) bekezdése szerint a háziorvos önálló orvosi tevékenység –
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat
az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező
határozat véglegessé válásától,
Az Öotv. 2/A. § alapján a praxisjog elidegenítésére az alábbi szabályok vonatkoznak:
- a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó
orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott
praxisjoggal érintett önkormányzatnak,
- ha a praxisjoggal érintett önkormányzat – a praxisjog engedélyezésére jogosult
államigazgatási szerv véleményének kikérését követően – a praxisjogot megszerezni
kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, akkor a felek erről
előszerződést kötnek,

-

ha az önkormányzat nem kíván előszerződést kötni a praxisjogot megszerezni kívánó
orvossal, akkor erről a kérelem beérkezését követő 45 napon belül nyilatkoznia kell,
ha az önkormányzat nem nyilatkozik, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az adott
háziorvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni. Ebben az esetben a kérelem
beérkezésétől számított 90 napon belül az önkormányzat megköti az adott körzetre a
feladat-ellátási szerződést a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a praxisjogot csak olyan személy részére
lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeknek.
Dr. Dorner Mária a Tapolca Város Polgármesteréhez címzett levelében bejelentette, hogy
praxisjogát értékesíteni kívánja. Megjelölte továbbá a praxisjogot megszerezni kívánó orvost,
s azt is, hogy kollégája 2019. augusztus 1-jén vállalkozói formában kívánja az 1. számú
gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatait ellátni.
A praxisjog engedélyezésére jogosult hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya jogosult. Az engedélyező hatóság
nem emelt kifogást Tapolca, 1. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadása
ellen. Dr. Suzanne Strecke képesítése megfelel a hatályos jogszabályokban előírt
feltételeknek.
Tárgyi ügyben tehát a Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy Dr. Suzanne Strecke
gyermekorvossal kíván-e majd 2019. augusztus 1-jei hatállyal feladat-ellátási szerződést kötni
az 1. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására. Amennyiben a
Képviselő-testület támogatja a feladat-ellátási szerződés megkötését, erről előszerződést kell
kötni a praxisjogot megszerezni kívánó doktornővel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, 1. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosi
feladatainak ellátását személyesen végző Dr. Dorner
Mária házi gyermekorvos praxisjog elidegenítésére
vonatkozó bejelentését tudomásul veszi.
Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a működtetési jogot
(praxisjog) megszerezni kívánó Dr. Suzanne Strecke
gyermekorvossal – a praxisjog megszerzését követően 2019. augusztus 1-jei hatállyal feladat-ellátási szerződést
kíván kötni az orvosi körzetek kialakításáról szóló
20/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletében meghatározott 1. számú gyermekorvosi
körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az
előterjesztés mellékletét képező, a Tapolca, 1. számú
gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak
ellátására vonatkozóan előszerződést aláírja Dr. Suzanne
Strecke gyermekorvossal, valamint az előszerződésben
foglalt feltételek teljesítése esetén az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a
alapján feladat-ellátási szerződést kössön az orvosi
körzetek kialakításáról szóló 20/2016. (XI.28.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott
1. számú gyermekorvosi körzet vonatkozásában.
Határidő: 2019. május 15, illetve 2019. július 31.
Felelős: polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megköszöni Dr. Dorner Mária gyermekorvosnak a több
évtizeden át végzett lelkiismeretes, elkötelezett gyógyító
munkáját, a gyermekek iránti szeretetét, törődését.
Hozzájárul a Tapolca Város Önkormányzata és Dr.
Dorner Mária Bt. között az orvosi körzetek kialakításáról
szóló 20/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2.
számú melléklete szerinti 1. számú gyermekorvosi körzet
gyermekorvosi feladatainak ellátására 2015. április 1-jén
megkötött
feladat-ellátási
szerződés
közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről szóló
szerződést aláírja.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2019. április 22.
Dobó Zoltán
polgármester

1. melléklet

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
(Tervezet)
amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata, (székhelye: Tapolca, Hősök tere
15., törzsszám: 15734161, adószám: 15734161-2-19) képviseli Dobó Zoltán polgármester
másrészről a Dr. Suzanne Strecke (székhelye: ) képviseli: Dr. Suzanne Strecke háziorvos,
mint Működtető között az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) bekezdése értelmében Dr. Dorner Mária
házi gyermekorvos a Tapolca, 1. számú gyermekorvosi körzet ellátási területen
fennálló praxisjoga elidegenítésére vonatkozó szándékát a praxisjogot
megszerezni kívánó Dr. Suzanne Strecke gyermekorvos személyének
megjelölésével az Önkormányzat részére bejelentette.
2. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő Tapolca, 1. számú
gyermekorvosi praxis (a továbbiakban: Praxis) feladat- ellátására vonatkozó, az
Öotv. 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben jogosultak határozatlan időre szóló
feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis feladatainak ellátására, amennyiben Dr.
Suzanne Strecke a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését, a praxisjog
megvásárlását, továbbá a működési engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja. Dr.
Suzanne Strecke jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez
csatolja.
4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73 §-a alapján a feladat-ellátási
szerződést jelen előszerződés 3. pontjában rögzített feltételek teljesülését követően, de
legkésőbb 2019. július 31. napjáig megkötik.
5. Dr. Suzanne Strecke kijelenti, hogy az általa vállalt feladat-ellátási szerződést az 2.
pontban körülírt feladat-ellátási kötelezettségéből eredő gyermekorvosi feladatok
ellátására egyéni vállalkozóként köt majd szerződést. A végleges szerződés
megkötése esetén a szolgáltatásért . Dr. Suzanne Strecke felel, aki az Öotv. 2. § (9)
bekezdése értelmében a szolgáltatást személyesen nyújtja.
6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit, amelyek közül a következőket már most rögzíteni kívánják:
a)

A Működtető a területi ellátási kötelezettségét az Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően a Tapolca
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Tapolca, Berzsenyi Dániel utca
7. szám alatti 1. számú gyermekorvosi rendelő ingatlanrészben teljesíti, amelyet az
Önkormányzat térítésmentesen biztosít számára a gyermekorvosi feladatok
ellátásának időtartamára. Működtető a rendelőt csak rendeltetésének megfelelően
használhatja, harmadik személynek - szabadság betegség, továbbképzés, egyéb

indokolt távolléte esetén a helyettesítő orvos részére történő átadás kivételével –
sem állandó, sem ideiglenes jelleggel semmilyen jogcímen át nem engedheti.
b)

A kijelölt rendelő és az ellátásához szükséges egyéb helyiségek (váró-,
mellékhelyiségek) működési költségei - víz, a csatorna, villany, fűtés, közös költség,
szemétszállítás, takarítás, telefon díjai és költségei – Működtetőt terhelik. A rendelő
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül 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.

7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a mindenkor hatályos Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. Ha valamely fél a 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés
megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a
Ptk. 6:73 § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
9. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt
feltételek hiánya esetén.
10. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2019. július 31. napjáig hatályos, de az
előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
11. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
12. Jelen előszerződés 4 példányban készült, Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az előszerződést a …./2019. (....... ........) számú határozatával fogadta el.
Tapolca, 2019. május

Dobó Zoltán
polgármester

Ellenjegyzem:
Tapolca, 2019. május
dr. Németh Mária Anita
jegyző

Dr. Suzanne Strecke
gyermekorvos

