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Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 
 

 
Tárgy: I. dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggı döntések 
 II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében 
Iktatószám: I/2184/4/2012. 
         I/2560/4/2012. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Dr. Csire Géza háziorvos bejelentette, hogy praxisjogának érvényesítésére vonatkozó 
szándékát, a praxisjogot megvásárolni kívánó orvos, valamint dr. Svébis János háziorvos jelezték azon 
kérésüket, mely szerint tevékenységüket az Egészségház épületében szeretnék folytatni. 
 

I Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. tv. (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § alapján 
 

„ (1)  A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is 
megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak. 
 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat 
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben a 
2/B. § szerinti feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni, errıl a felek elıszerzıdést kötnek, 
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-
ellátási szerzıdést kötni, errıl nyilatkoznia kell. 
 
(3) Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a 
praxisjogot folytató háziorvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerzıdést kíván 
kötni.” 
 

Dr Csire Géza háziorvos fentieknek megfelelıen bejelentette, hogy praxisjogát dr. Márton 
Rozália részére kívánja értékesíteni (levele az elıterjesztés 1. melléklete). A fentiekben hivatkozott 
jogszabály alapján a Képviselı-testületnek a szükséges döntéseket meg kell hoznia. Az Öotv. 2/A. § 
(2) bekezdése szerinti döntés esetén az önkormányzatnak a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 
elıszerzıdést kell kötnie, melyet a praxisengedély megszerzése iránti kérelemhez mellékelnie kell. 
 
 Dr. Márton Rozália 2012. január 1. napjától jelenleg is –helyettesítés kertében – háziorvosi 
tevékenységet végez a VI. sz. háziorvosi körzetben, a központi ügyeleti ellátásban hosszabb ideje 
közremőködik településünkön. Az elmúl idıszak tapasztalatai alapján, mind dr. Csire Géza, mind 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı megítélése szerint munkáját lelkiismeretesen, a betegek 
érdekeit szem elıtt tartva látja el. Belgyógyászat és háziorvostan szakvizsgával rendelkezik. 
Tájékoztatom Képviselı társaimat, hogy dr. Csire Géza praxisengedélye nyugdíjazása, egészségi 
állapota miatt 2012. május 1. napjával visszavonásra kerül, ezért a zavartalan, folyamatos 
betegellátás biztosítása érdekében elengedhetetlen a Képviselı-testület döntése. 
 

II. Dr. Márton Rozália jelezte (levele az elıterjesztés 2. melléklete), hogy amennyiben a 
Képviselı-testület a praxisjog megvételére irányuló szándékát kedvezıen bírálja el, és vele feladat-
ellátási elıszerzıdést köt, úgy a tevékenység folytatásához szükséges helyiségek biztosítását kéri az 
Egészségház épületében, mivel mint az mindannyiunk elıtt ismert dr. Csire Géza a feladatot saját 
tulajdonú ingatlanában látta el. 
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Dr. Svébis János az I. sz. háziorvosi körzet orvosa szintén kérte (levele az elıterjesztés3. 
melléklete) a tevékenység folytatásához szükséges helyiségek biztosítását fenti ingatlanban, a 
tárgyalások folyamatban vannak. 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi feladatok 
ellátásról, tehát annak biztosítása az önkormányzat kötelezı feladata. A két háziorvosi rendelı 
biztosítására megoldást kell találnunk. Az egészségügyi ellátás településünkön mind tárgyi feltételei, 
szolgáltatásai területén jelentıs változásokon ment keresztül. 

 
- Az épület megújult, megvalósult a földszinti rész teljeskörő akadálymentesítése, új eszközök, 

bútorok kerültek beszerzésre, „emberbarát” környezet került kialakításra. 
- Számtalan új szakellátást biztosít az intézmény. 
- Korábbi döntésünknek megfelelıen - külön megközelíthetıséggel – elhelyezésre kerültek a 

gyermekjóléti és szociális szolgáltatások. 
- Az eddig saját tulajdonú rendelıben dolgozó háziorvosok közül ketten már itt folytatják 

tevékenységüket. 
 
Fentiek  

- az épület teljes kihasználtságát, gazdaságos és hatékony mőködtetését, 
- a szerteágazó, összetett betegellátást eredményezték. 

Az esztétikus környezet kialakítása a betegek és a dolgozók kényelmét biztosítja, úgy fizikai, mint 
pszichikai szempontból. Kiemelendınek találjuk továbbá azt a tényt is, hogy az eddig többségében a 
város különbözı pontjain nyújtott egészségügyi alapellátás egy helyen történı igénybevétele, az 
egészségügyi szolgáltatók  és a betegek érdekeit egyaránt szolgálja. A beteg adott napon több 
szolgáltatáshoz is hozzájut, a szakrendelések eléréséhez nem kell nagyobb távolságot megtennie. Az 
ellátásban közremőködıknek közvetlen, adott esetben azonnali szakmai konzultációra nyújt 
lehetıséget. 
 
Jelenleg egy használaton kívüli helyiség áll rendelkezésünkre (a volt szájhigiéne rendelı), mely 
háziorvosi tevékenység folytatására nem alakalmas. Több alkalommal felmerült annak a lehetısége, 
hogy közös rendelı használat estén a háziorvosok „váltott” (délelıtti és délutáni) rendelési idıben 
fogadnák betegeiket, ez  

- csökkenthetné a délelıtti órákban jelentısen megnövekedett betegforgalmat, a váróhelyiségek, 
az Intézmény melletti parkolóhelyek túlzsúfoltságát; 

- a betegellátást nem zavarná, hiszen a jogszabályok értelmében a háziorvos folyamatos ellátást 
nyújt, napi 8 órában a hozzá bejelentkezett biztosítottak rendelkezésére áll. A napi 8 óra tehát 
rendelési és rendelkezésre állási idıbıl tevıdik össze, mely annyit jelent, hogy a háziorvos a 
rendelkezésre állási idıben is elérhetı akut esetben; 

- megoszlanának az egyes egészségügyi szolgáltatók között a fenntartási költségek, részükre 
megtakarítást eredményezne. 

 
 Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy fenti megoldás a betegek igényével is találkozik, akárcsak a heti 
egy alkalommal a 17.00-18.00 óra között tartó rendelés, mert nem ütközik munkaidejükkel egy-egy 
recept felíratása, enyhébb esetben az orvos felkeresése nem jelenti számukra a munkavégzés alóli 
kiesést. A 17.00-18.00 óra közötti rendelést indokolja az is, hogy a központi ügyelet ellátás adott 
napon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig biztosított, és kizárólag sürgısségi betegellátást nyújt, 
illetve nyújthat, a fenti problémák megoldása ezen idıszakban nem orvosolható. 
 

Megkerestem Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezetı Asszonyt és kértem javaslatát arra 
vonatkozóan milyen módon látja megoldhatónak a két háziorvosi rendelı kialakítását. Levele az 
elıterjesztés 5. melléklete. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
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I.  Határozat-tervezet 
 

………./2012. (…..) ÖH. 
Dr. Csire Géza praxisjogának 
értékesítése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Csire Géza praxisjogának 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, egyúttal nyilatkozik, hogy a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal dr. Márton Rozáliával - a praxisjog megszerzése 
esetén - Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott VI. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglaltak 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés 4. melléklete szerinti elıszerzıdés, 
majd a feladat-ellátási szerzıdés megkötésére. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 

 
 

II. Határozat-tervezet 
 
………./2012. (…..) ÖH. 
Háziorvosi rendelık biztosítása 
az Egészségház épületében 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Márton Rozália részére a 
háziorvosi tevékenység folytatásához az Egészségház épületében 2012. május 1. napjától az 
1-96. jelő rendelıhelyiséget biztosítja. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város 

Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetıjét a rendelı 
helyiségek kialakítására vonatkozóan a szükséges intézkedések megtételére. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendelıhelyiségek kialakításával 

összefüggı költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete „Céltartalék 
részletezése” táblázat 1 sorában foglalt intézmények mőködési kiadás soron szereplı összeg 
terhére biztosítja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 29. 

 
Lajosmizse, 2012. március 16. 
        
 

Basky András sk. 
       polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
 

 
 



 8

 
Elıterjesztés 4. melléklete 

 
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI EL İSZERZİDÉS 

 
 
Amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (képviseli: 
Basky András polgármester) székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 
másrészrıl a ………………………. (képviseli: dr. Márton Rozália, székhely:………………..), mint a 
háziorvosi szolgálat mőködtetıje (továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen 
és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerzıdı felek abban állapodnak meg, hogy az egészségügyi szolgáltató által megszerzett jogerıs 
praxisengedély, és mőködési engedély birtokában, de legkésıbb 2012. április 30. napjáig az alábbi 
tartalommal szerzıdést kötnek:  
 

1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást 2012. május 1. napjától a 
területi ellátási kötelezettséget vállaló egészségügyi szolgáltató útján Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: orvosi 
rendelı) épületében, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. sz. alatt biztosítja. 
A praxisjoggal érintett körzet Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott VI. számú 
háziorvosi körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet leírását a 
szerzıdés 1. melléklete tartalmazza 

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Márton Rozália 

2.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos az önálló orvosi tevékenyséfrıl 
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelıen az ellátást a praxisengedélyében foglaltaknak megfelelıen   - a 
helyettesítés kivételével - személyesen nyújtja. 

 
3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı 

ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve 
asszisztens a szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. 

 
4.) Helyettesítésérıl a háziorvos - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. A 

háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben - az önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelıben is elláthatja, 
ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset 
fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet 
- lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyrıl területi 
ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is. 

 



 9

 
5.) Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 
6.1. Az Önkormányzat a feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltató részére rendelkezésre 
bocsátja az Önkormányzat tulajdonát képezı Egészségházban lévı: 
- 22, 37 m2 nagyságú   orvosi szoba, 
- 10,79 m2 nagyságú   asszisztensi szoba, 
-   1,44   m2 nagyságú   nıi öltözı, 
-   1,44  m2 nagyságú    férfi öltözı, 
összesen: 36,04 m2 nagyságú helyiségeket. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja az egészségügyi tevékenység folytatásához a közös használatú 
(folyosó, váróterem, és az egyéb, a betegek ellátását szolgáló helyiségeket.).  
  
5.2. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelık mőködését zavaró váratlan meghibásodások, 
(csıtörés, gázszivárgás, stb.) elhárításáról. 
 
5.3. Az Önkormányzat gondoskodik a közegészségügyileg szükséges festések elvégzésérıl. 

 
6.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettségei: 

6.1. Az egészségügyi alapellátás körébıl a háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettsége az 
Egészségház épületében Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott 
körzethatároknak megfelelıen a 1. melléklet VI. számú háziorvosi körzetnek megfelelıen 
kerül ellátásra.  

A rendelés idıtartama:  hétfı, szerda és péntek:  8.00-12.00 óráig, 
    kedd és csütörtök:           13.00-17.00 óráig. 
 

6.2 A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megırzése, 
a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési idıben a betegeket 
- sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A 
háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során elıre 
programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 
 

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a 
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 
egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi 
vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhesgondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 

e) az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való 
részvétel, 
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f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 
6.3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben rendelıjében 
háziorvosi tevékenységet végez; 
b) munkanaponként a házorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési idıt és a 
tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés 
eseteit; 
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában a biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és 
Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata arról - beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is-, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

 
6..4. A tevékenységet végzı orvosnak az ügyeleti rendszerben történı részvételének feltételei 
és részletes szabályait az Egészségügyi Szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás 
rögzíti.. 
 
6.5. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az egészségügyi szolgáltató a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan részét képezı 2. mellékletben részletesen felsorolt 
költségelemek és rendezı elvek figyelembevételével számított fenntartási költségtérítést 
köteles fizetni Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
(továbbiakban: IGSZ) által kibocsátott számla alapján. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének.  Az Egészségügyi Szolgáltató 
tudomásul veszi, hogy az általa fizetendı fenntartási költségek változhatnak, a változó 
költségeket az IGSZ a változások figyelembevételével jogosult kiszámlázni, az Egészségügyi 
Szolgáltató pedig köteles megfizetni. 
 
6.6. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök fenntartását, 
karbantartását és szükségszerő pótlását. 
 
6.7. Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik a használatába adott, 3/a.) 
pontban meghatározott helyiségek takarításáról. 
 
6.8. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 
15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni. 

 
6.9. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 
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6.10. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 
 
6.11. A háziorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel 
és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a 
szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az 
elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken 
részt venni. 
 
6.12. Az Egészségügyi Szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
 
6.13. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 

 
7.). Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
8.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
az egészségügyi szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három hónapon keresztül 
elmaradásban van. 
 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 
 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 
 
9.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
megállapodás felbontása esetén az egészségügyi szolgáltató köteles az általa használt 
helyiségeket a helyiségekben lévı – leltár alapján átvett – orvosi mőszereket és tárgyi 
eszközöket a megállapodás felbontását követı napon, illetve a háziorvosi ellátás biztosításának 
utolsó napját követı napon a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 
10.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
Lajosmizse, 2012. ….. 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata   
(képviseli: Basky András polgármester)   egészségügyi szolgáltató 
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Elıterjesztés 5. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út  104-106. 
Telefon: 06 76 356-184 
Telefax: 06 76 356-020 
e-mail: egeszseghaz@externet.hu  
 

 
61-2/2012. 
 
Basky András Úrnak 
Lajosmizse Város Polgármesterének 
Székhelyén 
 
  

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 

Az Egészségházban rendelı kialakítással kapcsolatos, I/2560/4/2012. iktatószámú, 2012. 
március 14-én kelt levelében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom tisztelt Polgármester Urat: 
 
 Az Egészségházban háziorvosi rendelésre alkalmas üres rendelı nincs.  
 

Elızmények: A Lajosmizsei Nagyközségi Tanács 1989-ben átadta az Egészségházat, amelyben 
a város akkori összes körzeti orvosát, gyermekorvosát, szakorvosát és egészségi szolgáltatóját 
elhelyezte. Az épületbe való beköltözést követı 2. évben, 1991. évben elsıként Dr. Svébis János 
költözött ki az Egészségházból saját tulajdonú rendelıbe; A kiköltözésben követték Dr. Gócz Irén, Dr. 
Takács Vilmos, Dr. Kovács Tibor, Dr. Szabó Béla háziorvosok. Dr. Csire Géza a 6. háziorvosi körzet 
kialakítását követıen saját tulajdonú családi házban praktizált kezdettıl fogva. Az Egészségház a 90-
es évek második felében és a 2000-es évek legelején, hosszú ideig félig üres volt. Bennmaradt 
egészségügyi szolgáltatók: 1 fı háziorvos, 1 fı házi gyermekorvos, szemészeti, nıgyógyászati és 
reumatológiai szakrendelés, labor fizioterápia, ügyelet, védınık, fogorvosok. 

A Lajosmizsei Önkormányzat 2000. január 1-vel egészségügyi intézményt alapított, és az 
épület megüresedett rendelıibe és helyiségeibe fokozatosan új funkciókat telepített a megmaradtak 
mellé. Az új funkciók egészségügyi (gyógyászati segédeszközbolt, ortopéd szakrendelés, fogászati 
szájhigiéne, az orvosválasztás érdekében további szemészeti és  reumatológiai szakorvos, továbbá 
kardiológia, bırgyógyászat, pszichiátriai, urológiai, diabétesz szakrendelés, gyógy-masszázs, 
tangentor, iszappakolás), szociális (idısek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés), gyermekjóléti (gyermekjóléti szolgálat) és egyéb funkciók 
(reflexológia…). Az új funkciók mőködéséhez megtörténtek az elmúlt idıszakban a 
szakemberképzések, átképzések, infrastrukturális fejlesztések, épület-és helyiségei átalakításai, 
felújítások, akadály-mentesítés, a szükséges egészségügyi, informatikai eszközbeszerzések. 
Mindezeket jórészt hazai és európai uniós pályázatokból, önkormányzati saját erı biztosításával 
lehetett megvalósítani. Ennek eredményeként kialakult a lakosság megelégedését szolgáló 
egészségügyi és szociális szolgáltató központ, meglévı rendelık és helyiségek többfunkciós, teljes 
körő kihasználtságával. Az Önkormányzat, mint pályázó jelenleg fenntartási kötelezettségi 
szakban van. 

Magas rezsiköltségre hivatkozással dr. Gócz Irén és dr. Takács Vilmos kérték, költözhessenek 
vissza az Egészségházba. A visszaköltözés 2011. évben megtörtént, az akkori funkcióknak történt 
kialakítások teljes átrendezıdésével, átalakításával, 2 705 734 Ft költséggel. 
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A jelenlegi kérés alapján 1 háziorvosi rendelı kialakítása lehetséges az alábbi átszervezéseket és 
kialakításokat követıen: 

- Szakember távozása miatt átmenetileg szünetelı, de 2012. április 1-tıl újraindítani tervezett 
szájhigiéne rendelés a 3-as számú fogorvosi körzet rendelıjébe áthelyezhetı. 

- A felszabaduló szájhigiéne rendelı (23,5 m2) vetkızı és nıvérállás hiányában nem alkalmas 
háziorvosi rendelésre. Itt a szükséges kialakításokat követıen (fogászati kezelıegység 
leszerelése, internet bevezetése, villanyszerelés, aljzatburkolat csere, festés-mázolás) 
elhelyezhetık a pszichiáter és a szemész szakorvosok.  

- A reflexológus elhelyezhetı a fizioterápián. 
- Az elıbbi áthelyezéseket követıen - a szerda délután kivételével - felszabadul 1 db 

szakrendelı, amely a betegfolyosó - aula felıli részétıl tekintve - a jobb oldali elsı rendelı. A 
rendelı a 2 db vetkızıvel és az 1 db nıvérállással együtt alkalmas a háziorvosi rendelésre 
(együtt 36,04 m2) a szükséges felújítás és a minimumfeltételeknek történı kialakítást 
követıen: Orvos-nıvér közötti helyi informatikai hálózat kialakítás, Internet és telefon 
beszerelés, 1 db számítógép, program, nyomtató, hőtı beszerzés, festés-mázolás, bútorok 
javítása, szerelése. E rendelıben marad a kardiológiai szakrendelés, mert máshová elhelyezni 
már nem lehetséges. Az Egészségházban már meglévı zsúfoltság miatt szükséges az érkezı 
háziorvos délutáni rendelésének beiktatása. 

- Az árajánlatok szerint a 3 db rendelı kialakításának költsége ~ 772 000 Ft + ÁFA, amely 
80 000 Ft villanyszerelés anyag-munkadíj, 320 000 Ft aljzatburkolat anyag-munkadíj, 130 000 
Ft festés-mázolás, 5000 Ft feliratok, 177 000 Ft az 1 db számítógép, nyomtató, szoftver, 
hálózatkiépítés, 60 000 Ft 1 db hőtı beszerzési költsége és a felsoroltak ÁFA vonzata. A 
költségek nem állnak rendelkezésre az  intézmény költségvetésében. 

- Az Egészségház évi beteg-és kliensforgalma 110 333 fı/év, ~ 400 fı/ munkanap, legalább 
10 % - a gépjármővel érkezik. Jelenleg ~ 35 db autó tud parkolni az Egészségház körül.  
Csúcsidıben számolt autók száma 45 db. A Mizsei út másik oldalán 10 db parkolóhely 
kialakítása esetén 45 db autóval lehet megállni biztonsággal. 
 
 

Bízom abban, hogy adatszolgáltatásunk kellıen szolgálja az optimális döntés 
kialakítását! 

 
Lajosmizse, 2012. március 20. 
 
 
    Tisztelettel: Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
           intézményvezetı 

 
  


