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Háziorvosi ( fogorvosi )  szerződés felülvizsgálata 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvénynek az egyes egészségügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló CLXXVI. törvénnyel megállapított 2/B §-a határozza meg a 

praxisjoggal rendelkező háziorvos és az érintett települési önkormányzat közötti feladat-

ellátási szerződés kötelező tartalmát. A feladat-ellátási szerződéseknek 2013. január elsejétől 

meg kell felelniük e törvényi rendelkezésnek.  

 

„2/B. § 

(1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) 

legalább az alábbiakat 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. 

(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama5 év. 

(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést– indoklással – felmondja, ha 

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti,vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 

elveszti. 

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható 

meg. 

(5) 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. 

(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti. 

(7) A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az (1) 

bekezdésben foglaltakat – a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal 

összhangban – megfelelően alkalmazni kell.” 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat 1999.augusztus 25-én , majd 2002.június 18-án  kötött 

szerződést a fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására dr. Szemerédi 

László fogorvossal . A szerződések az akkori jogszabályoknak megfelelően készültek, és nagy 
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részben ma is tartalmazzák a hatályos követelményeket. A jelenleg élő, 2002-ben módosított 

szerződés - az alábbi pontokon szorul kiegészítésre: 

 

 A praxisjoggal érintett körzet meghatározása: Nagycenk Nagyközség közigazgatási 

területe  

 A rendelési idő meghatározása: Javasolt a 12. pont megváltoztatása a következő 

szövegrészre:  a működési engedély alapján, az érvényes közegészségügyi szerv 

engedélye szerint 

 Kártérítés, kártalanítás rendelkezései: Az esetleges körzetmódosítás miatt 

bekövetkezett, a háziorvost ( fogorvost ) ért kár esetén a települési önkormányzat 

kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 

venni a háziorvosi( fogorvosi )  szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy 

éves összeget.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását  a fenti pontokban 

szíveskedjenek a megbízott vállalkozónál  kezdeményezni.  

 

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges  

 

 Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi dr. 

Szemerédi László fogorvossal az 1999.augusztus 25-én megkötött, és 2002.június 18-án 

módosított  feladat-ellátási szerződés módosítását , kiegészítését az alábbi pontokban: 

 

 A praxisjoggal érintett körzet meghatározása: Nagycenk Nagyközség 

közigazgatási területe  

 A rendelési idő meghatározása: a működési engedély alapján, az érvényes 

közegészségügyi szerv engedélye szerint 

 Kártérítés, kártalanítás rendelkezései: Az esetleges körzetmódosítás miatt 

bekövetkezett, a háziorvost ( fogorvost )  ért kár esetén a települési önkormányzat 

kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 

venni a háziorvosi ( fogorvosi )  szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 

egy éves összeget.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert , hogy a megbízott vállalkozás felé a 

módosítási kezdeményezést tegye meg, és annak elfogadása esetén a szerződés 

kiegészítésére vonatkozó szerződés módosítását  aláírja. 

  

Felelős:  Csorba János polgármester  

    

Határidő:  2013. február 28.   

 

 

Nagycenk, 2013. február 18.  

     

Tisztelettel: 

 

         Csorba János 

         polgármester 


