
ELŐTERJESZTÉS 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus 24-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

Javaslat feladatellátási előszerződés – 1. számú házi gyermekorvosi körzet - elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe sorolja az egészségügyi alapellátást, az 

egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) 

bekezdés c.) pontja értelmében a „praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az 

Öotv. 1. § (2) bekezdés a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység 

nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi 

ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.” 

 

Az Öotv. 2. § (1) - (3) bekezdése értelmében „A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - 

akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat 

az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező 

határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - 

törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó 

vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 

elidegeníthető és folytatható.” 

Az Öotv. 2/A § (1) – (2) és (2) a.) értelmében „A praxisjog elidegenítésére vonatkozó 

szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni 

kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Ha az (1) 

bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi 

államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott 

körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek 

előszerződést kötnek,…” 

 

Dr. Lei Attila háziorvos a praxis működtetési jogát a szükséges engedélyek megléte után 

2022. 10. 01. naptól kívánja gyakorolni. 

 

A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a praxisjog átruházásához hozzájáruljon, és felhatalmazza a polgármestert 

a praxisjog vevőjével történő feladat-ellátási előszerződés megkötésére. A praxisjog 

átruházásához történő hozzájárulás megtörtént. 

 

A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének 

kikérése folyamatban van. Még nem érkezett meg. A vélemény megérkezését megelőzően 

ezen feltételhez kötötten elkészítettük a feladat-ellátási előszerződést a hátralévő ügyintézések 

meggyorsítása érdekében. 

 

A praxisjog engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az önkormányzat és a kérelmező 

között kötött előszerződést. 
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A háziorvosi feladat-ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést a praxisjogot engedélyező 

határozat jogerőre emelkedését követően lehet majd megkötni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gárdonyi 1. számú, területi ellátási 

kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátását Dr. Lei Attila (6500 

Baja, Vasvári Pál utca 13. szám alatti lakos) háziorvossal, mint a praxisjogot megszerezni 

kívánó orvos személyes ellátási kötelezettségével kívánja biztosítani 2022. október 01. naptól. 

Ennek érdekében elfogadja a melléklet szerinti feladat-ellátási előszerződést.  

Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására amennyiben a praxisjog 

engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye megérkezik és az 

abban foglaltak szerint Dr. Lei Attila praxisengedélyezése nem ütközik akadályba. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

 

 

 

 

 

Gárdony, 2022. augusztus 23. 

 

Tóth István 

polgármester 

 
 

 

 

 

 

Készítette: dr. Drdul Emília irodavezető 
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Feladat-ellátásra vonatkozó előszerződés 
 

mely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út. 20-

22., képviseli: Tóth István polgármester) mint az egészségügyi közszolgáltatás ellátására 

kötelezett, továbbiakban Önkormányzat, 

 

másrészről Leicum Kft. (székhely: 6528 Bátmonostor képviseli: Dr. Lei Attila) továbbiakban, 

mint Egészségügyi szolgáltató, együtt Felek, az alábbi napon és feltételekkel: 

 

1. Az előszerződés tárgya a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 5/2018. 

(II.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott, területi ellátási kötelezettséggel 

működő 1. számú házi gyermekorvosi praxis (továbbiakban: praxis) feladat-ellátására 

vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: 

Öotv.) 2/B § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. számú házi gyermekorvosi körzetben a jelenleg háziorvosi 

feladatokat ellátó Dr. Heresznyei Gabriella (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság út 

12.) praxisjogát értékesíti Dr. Lei Attila háziorvos részére. A bejelentést Gárdony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 390/2022. (VIII. 17.) határozatával 

tudomásul vette. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Dr. Lei Attila az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti 

praxisjogot megszerzi, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését 

követően az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt Leicum Kft. Egészségügyi 

szolgáltatóval a gárdonyi 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására – 

melybe beleértendő Gárdony Város Önkormányzat és Zichyújfalu Község 

Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján Zichyújfalu házi 

gyermekorvosi feladatai - területi ellátási kötelezettséggel.  

4. Dr. Lei Attila kijelenti, hogy a praxisjog megszerzésének feltételeivel rendelkezik. 

5. Az Egészségügyi Szolgáltató által vállalt feladatot Dr. Lei Attila köteles személyesen 

ellátni, kivéve akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit. 

6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladat-ellátási szerződést a 

praxisengedély igazolását követően haladéktalanul megkötik 2022. október 01. 

hatállyal Egészségügyi szolgáltatóval, amennyiben ennek valamennyi jogszabályi 

feltétele biztosított. 

7. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jogszerű 

feladatellátáshoz szükséges működési engedélyt megszerzi, valamint a finanszírozási 

szerződést megköti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

8. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a feladat-ellátást szolgáló rendelőről és annak 

jogszabályban előírt felszereltségéről saját maga gondoskodik. 

9. Felek rögzítik, hogy az Egészségügyi szolgáltató gondoskodik a 4/2000. (II. 25.) EüM. 

Rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelő egészségügyi szakdolgozó alkalmazásáról. 

10. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben rögzítik a feladat-ellátás részletes 

feltételeit. 

11. Jelen előszerződés akkor lép hatályba, ha a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 

személyéről az Országos Kórházi Főigazgatóságtól megkért vélemény ezt lehetővé 

teszi. 
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12. Jelen előszerződés alapján megkötendő feladat-ellátási szerződést a Felek a 

praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő naptól minimum 5 év 

időre kötik. 

13. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:73 § (3) 

bekezdése alapján a feladat-ellátási szerződés megkötését bármelyik fél 

megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy 

a) az előszerződés megkötését követően előállott körülmény következtében az 

előszerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené, 

b) a körülmények megváltozásának lehetősége az előszerződés megkötésének 

időpontjában nem volt előrelátható, 

c) a körülmények megváltozását nem ő idézte elő, és 

d) a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe. 

14. Felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Székesfehérvári Járásbíróság 

illetékességét kötik ki. 

15. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen szerződést …/2022. (VIII. 

24.) számú határozatával jóváhagyta. 

16. Felek jelen előszerződést kölcsönös elolvasást és értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Gárdony, 2022. augusztus …. 

 

 

 

 

 Tóth István Dr. Lei Attila 

 polgármester ügyvezető 

 Gárdony Város Önkormányzat Leicum Kft. 

 képviseletében képviseletében 
 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.)   2.) 

Név: ………………………………… Név: ………………………………… 

Szig.szám: ………………………….. Szig.szám:…………………………... 

Lakcím: …………………………….. Lakcím: …………………………….. 

Aláírás: ……………………………..         Aláírás: ……………………………... 
 

 
 


