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Ügyiratszám: Kp/2228-17/2015/XII.
Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság!
A Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében
lévő, 8. sz. felnőtt területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetet működtető Dragomedic
Kft. egészségügyi szolgáltató képviseletében Dr. Sárkány Endre háziorvos 2014. március 4.
napján a háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződést rendes
felmondás útján felmondta. A felmondás alapján feladat-ellátási szerződése 2014. augusztus
31. napján megszűnt.
A körzetben a háziorvosi ellátás biztosítására 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. A FESZ KN Kft-vel kötött megállapodás módosult 2015.
február 11.-én, részben időtartamában 2015. december 31.-re, részben a rendelési
időtartamban heti 20 óra rendelésre és heti 20 óra rendelkezésre állásra.
2014. október 12. napján Dr. Sárkány Endre élettársa írásban bejelentette, hogy Dr. Sárkány
Endre 2014. október 01. napján elhunyt. 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 volt lehetősége.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi praxisjog elidegenítése nem történt meg az egyenesági
leszármazó által, 2015. október 01.-től az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2. § (7) bekezdése alapján a praxisjog megszűnt.
Jelenleg a 8. sz. tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi körzethez tartozó betegek ellátása és a
körzet működtetése, helyettes háziorvos alkalmazásával, a FESZ KN Kft-vel kötött feladatátadási megállapodás alapján, 2015. december 31. napjáig biztosított.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a
települési önkormányzat gondoskodik a háziorvosi ellátásról, azaz a 8. sz. felnőtt háziorvosi
körzet területéhez tartozó lakossági egészségügyi alapellátásáról.
A háziorvosi körzetben önálló orvosi tevékenység praxisjog alapján végezhető, mely a
települési önkormányzat döntése alapján két formában látható el:
- a praxisjoggal rendelkező orvos társas vállalkozás tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve
egyéni vállalkozóként vesz részt a feladat ellátásában. A feladat elvégzésére a települési
önkormányzat szerződést köt a társas vállalkozással, mint egészségügyi szolgáltatóval.
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- a praxisjoggal rendelkező orvos és az érintett települési önkormányzat között
közalkalmazotti jogviszony jön létre, mely jogviszonyban a települési önkormányzat, mint
egészségügyi szolgáltató és egyben az orvos munkáltatójaként jelenik meg.
Kerületünkben több évtizede az egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi feladatok
ellátásáról egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat ellátási szerződés keretében
gondoskodunk, mely a közel 20 év tapasztalata alapján bevált és jól működő megoldás, ettől
eltérni a továbbiakban sem kívánunk.
A tárgyi háziorvosi körzetben, a FESZ KN Kft. alkalmazásában, a helyettesítő háziorvosi
feladatokat 2014. szeptember 01. napjától Dr. Somlai András látja el. Dr. Somlai András
szándéknyilatkozatot nyújtott be, mely alapján vállalná a 8. sz. háziorvosi körzet
működtetését határozatlan időtartamra, egészségügyi szolgáltatóként. A nyilatkozatához
becsatolta továbbá szakmai önéletrajzát, egyetemi végzettségének és háziorvos szakvizsgáját
igazoló oklevelek másolatát, Magyar Orvosi Kamarai tagságát igazoló igazolás másolatát, a
BFKH VI. kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának igazolását praxisengedély
megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásának igazolásáról. Dr. Somlai András szándékát
messzemenően támogatja Dr. Kovács József, a FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója is. Dr.
Kovács József nyilatkozatában jelzi, hogy Dr. Somlai András munkáját a FESZ KN Kft. és az
általa ellátott betegek megelégedésére végzi. Tevékenységével kapcsolatban észrevétel,
panasz sem a szakhatóságok, sem a betegek részéről nem érkezett. Dr. Somlai András
tevékenységével illetve további alkalmazásával kapcsolatban több lakossági támogatás is
érkezett. Dr. Somlai András jelenleg nem minősül egészségügyi szolgáltatónak az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2.§ b.) pontjában foglaltaknak
megfelelően, azaz nem olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy ami egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító
működési engedéllyel rendelkezhetne, illetve az OEP-pel finanszírozási szerződést köthetne.
Ilyen jellegű jogi személy alapítására nyilatkozata alapján készen áll, kérelme pozitív
elbírálása esetén.
A fentiek alapján Dr. Somlai András képes és alkalmas a háziorvosi körzet működtetésére,
valamint élvezi a szakma és a lakosság támogatását is.
A 8. háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatban megkerestem az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 12. §-a alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, mint a Kormány által kijelölt
praxiskezelőt, hogy szükséges-e pályázatot meghirdetni a körzet működtetésére vonatkozóan.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint praxiskezelő, tájékoztatott, hogy:
„Praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a települési önkormányzat döntése
alapján két formában látható el:
- a praxisjoggal rendelkező orvos társas vállalkozás tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve
egyéni vállalkozóként vesz részt a feladat ellátásában. A feladat elvégzésére a települési
önkormányzat szerződést köt a társas vállalkozással.
- a praxisjoggal rendelkező orvos és az érintett települési önkormányzat között
közalkalmazotti jogviszony jön létre, mely jogviszonyban a települési önkormányzat, mint
egészségügyi szolgáltató és egyben az orvos munkáltatójaként jelenik meg.
Amennyiben a települési önkormányzat közalkalmazotti jogviszony keretében kívánja a
praxisjoggal rendelkező orvost foglalkoztatni, a feladat-ellátására pályázatot kell kiírni a
3

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése
értelmében, miszerint:
20/A.§ (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek
megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában- a kinevezési jogkör
gyakorlója írja ki. (…).
Ugyanakkor társas vállalkozással vagy egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján történő
feladat-ellátás esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a
tárgyban kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján pályázat kiírása nem kötelező.”
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz.
mellékletének II. 3.) fb.) és fc.) pontja alapján az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről,
- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés
formájában történő határozott idejű használatba adásáról.
A 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetben a betegellátás folyamatos és zavartalan további
biztosítása érdekében az alábbi javaslatot teszem:
1. Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Dr. Somlai András szándéknyilatkozatát
fogadja el a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére.
2. A területi ellátási kötelezettségű 8. sz. háziorvosi körzet működtetésére Dr. Somlai
András orvossal, egészségügyi szolgáltatóként feladat ellátási előszerződés kerüljön
megkötésre, amennyiben Dr. Somlai András igazolja, hogy az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2.§ b.) pontjában meghatározott
egészségügyi szolgáltatónak minősül.
3. A fentiek lebonyolításának időigényességére tekintettel javaslom, a FESZ KN Kft.-vel
a 8. háziorvosi körzetben helyettes háziorvos alkalmazására kötött megállapodás
időtartamának módosítását 2016. május 30. napjáig.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását.
Budapest, 2015. november
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
Mellékletek:
1. sz. melléklet: ÁNTSZ OTH tájékoztatása
2. sz. melléklet: Dr. Somlai András szándéknyilatkozata
3. sz. melléklet: Dr. Somlai András önéletrajza
4. sz. melléklet: Dr. Kovács József, a FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatójának támogató
nyilatkozata
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Határozati javaslatok
1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális
és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen, Ferencváros közigazgatási
területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) sz.
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási
kötelezettségű 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése érdekében Dr. Somlai
András szándéknyilatkozatát elfogadja.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális
és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a területi ellátási kötelezettségű 8. sz. háziorvosi
körzet működtetésére Dr. Somlai András orvossal, egészségügyi szolgáltatóként
feladat ellátási előszerződést köt, amennyiben Dr. Somlai András igazolja, hogy az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 2.§ b.) pontjában
meghatározott egészségügyi szolgáltatónak minősül.
Határidő: 2015. december 01.
Felelős: Illyés Miklós elnök
3. 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. július 22. napján kötött, és 2015. február 11. napján módosított feladat
átadási megállapodás időbeli hatályának záró napja 2016. május 30. napjára
módosuljon, és egyben felkéri Polgármester Urat a feladat átadási megállapodás
módosításának megkötésére.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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