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A Humán Ügyek Bizottsága 2014. július 17. napján tartott ülésén tárgyalta meg Dr. Sárkány
Endre háziorvos kérelmét és az alábbi határozatokat fogadta el a folyamatos betegellátás
biztosítása érdekében.
„HÜB 138/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.)
rendelet 1. sz. melléklet II. fejezet 3./fb) pontja alapján a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésére a Dragomedic Kft egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat ellátási szerződést
megszűnését tudomásul veszi 2014. augusztus 31. napjától, a Dragomedic Kft. által 2014.
március 4. napján bejelentett rendes felmondás alapján.”
„HÜB 139/2014. (VII.17.) sz.
Határozat
A Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy Polgármester úr gondoskodjon a szükséges
megállapodás megkötéséről az önkormányzat egészségügyért felelős szervével, a FESZ KN
Kft.-vel a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetben helyettes orvos alkalmazása tárgyában, heti 10
óra időtartamban és heti 10 óra rendelkezésre állással, 2014. szeptember 01. napjától 2015.
március 31. napjáig.”
A fenti határozatok alapján Dr. Sárkány Endrével kötött szerződés megszüntetésre került sor
2014. augusztus 31. napjával, illetve a FESZ KN Kft.-vel megállapodás került megkötésre
2014. szeptember 01. napjától 2015. március 31. napjáig a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetben
helyettes orvos alkalmazása érdekében, heti 10 óra rendelési időtartamban és heti 10 óra
rendelkezésre állással
2014. október 12. napján Dr. Sárkány Endre élettársa írásban bejelentette, hogy Dr. Sárkány
Endre 2014. október 01. napján elhunyt. Jelezte továbbá, hogy Dr. Sárkány Endre
praxisjogának folytatására egyenesági örököse, kiskorú közös gyermeke nem jogosult, viszont
a jelenleg kiskorú örökös gyámjaként a praxisjogot visszterhesen értékesíteni kívánja. Az
értékesítés időpontját, és a praxisjogot megszerezni kívánó orvost jelenleg nem jelölte meg.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. §
(6) bekezdés alapján a tárgyi praxisjog elidegenítésére, a korábbi jogosult halálától számítva,
az egyenesági leszármazónak 1 éven belül, azaz 2015. szeptember 30. napjáig van lehetősége.
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A Törvény 2/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékot, a
praxisjogot megszerezni kívánó orvos megjelölésével szükséges bejelenteni a praxisjoggal
érintett települési önkormányzatnak.
A Törvény 2/A. § (2) bekezdése alapján, ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat – a
praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének
kikérését követően – a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése
esetén – az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést
kötnek.
Ha az önkormányzat nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben
feladat-ellátási szerződést kötni, erről a praxisjog elidegenítését kívánó személy bejelentése
napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell.
Ha az önkormányzat 45 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot
megszerezni kívánó háziorvossal az adott körzetben a feladat-ellátási szerződést meg kívánja
kötni. Ebben az esetben a praxisjog elidegenítését kívánó személy bejelentésének napjától
számított 90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan feladat-ellátási szerződést az
önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti.
Jelenleg a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzethez tartozó betegek ellátása és a körzet működtetése
a FESZ KN Kft-vel kötött feladat-átadási megállapodás alapján, 2015. március 31. napjáig
biztosított. Tekintettel a tárgyi körzetben megnövekedett betegforgalomra és az ellátást végző
Dr. Somlai András háziorvostan szakképesítésének megszerzésére, a FESZ KN Kft. javasolja
továbbá, hogy a jelenlegi heti 10 óra rendelési idő és heti 10 óra rendelkezésre állás, heti 20
óra rendelési időre és heti 20 óra rendelkezésre állásra módosuljon.
Tekintettel a praxisjog elidegenítése kapcsán rendelkezésre álló időtartamra ( 2015.
szeptember 30. nap) és az elidegenítési szándék bejelentésének bizonytalan időpontjára,
valamint a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetben a betegellátás folyamatos és zavartalan
biztosítására, javaslom a FESZ KN Kft.-vel kötött megállapodás (1. sz. melléklet) módosítását
az alábbiak szerint:
-

a megállapodás időtartamának vége 2015. március 31. napja helyett 2015. december
31. napjára módosuljon és
a jelenlegi heti 10 óra rendelési idő és heti 10 óra rendelkezésre állás, heti 20 óra
rendelési időre és heti 20 óra rendelkezésre állásra módosuljon 2015. március 01.
napjától.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.
Budapest, 2015. január
Tisztelettel:

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat egészségügyért felelős szervével, a FESZ
KN Kft.-vel a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetben helyettes orvos alkalmazása tárgyában 2014.
évben kötött feladat átadási megállapodás az alábbiak szerint módosuljon:
-

a feladat-átadási megállapodás időbeli hatályának záró napja 2015. december 31.
napjára módosuljon,
a jelenlegi heti 10 óra rendelési idő és heti 10 óra rendelkezésre állás, heti 20 óra
rendelési időre és heti 20 óra rendelkezésre állásra módosuljon 2015. március 01.
napjától

és egyben felkéri Polgármester Urat a feladat átadási megállapodás módosításának
megkötésére.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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1. sz. melléklet

5

6

7

8

