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Elıterjesztés   
 

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 

módosítása 
Iktatószám: I/2184/4/2012. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. március 29.-i 
testületi ülésen 39/2012. (III. 29.) határozatával döntött arról, hogy Dr. Márton Rozáliával az 
önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló rendeletében 
meghatározott VI. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel 
feladat-ellátási szerzıdést köt és egyúttal felhatalmazott az elıszerzıdés, majd a feladat-
ellátási szerzıdés megkötésére. A határozattal elfogadott feladat-ellátási szerzıdés a 
háziorvosi szolgáltatás nyújtásának kezdınapjaként 2012. május 01-ét határozta meg. 

 
Dr. Márton Rozáliával az elıszerzıdést 2012. április 03. napján megkötöttem. Dr. 

Márton Rozália a praxisengedélyhez szükséges dokumentumokat pedig idıközben – a 
végleges feladat-ellátási szerzıdés kivételével - beszerezte. A végleges feladat-ellátási 
szerzıdést 2012. április 25-én délelıtt megkötöttem a doktornıvel. 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének mőködési 
engedélyezési eljárást végzı ügyintézıje, Dr. Oláh László a tegnapi napon (a szerzıdés 
aláírását követıen) telefonon kérte, hogy a végleges feladat-ellátási szerzıdésben a háziorvosi 
szolgáltatás kezdınapját 2012. június 01. napjára módosítsuk.  
Az idıpont módosításának fı indoka, hogy Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogát, egy frissen 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifıorvosi Hivatala által 
kiadott állásfoglalása alapján nem lehet április 30. napjával, csak május 31. napjával 
megszüntetni. Ebbıl következik, hogy amíg Dr. Csire Géza háziorvos praxisjoggal 
rendelkezik, addig Dr. Márton Rozália nem kaphat praxisjogot, feladatait addig is helyettesítı 
jogkörben láthatja csak el.  
  
A leírtakra tekintettel a feladat-ellátási szerzıdés módosítása vált szükségessé, vastag betővel 
szedtem. 
  
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

………./2012. (…..) ÖH. 
Dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 
 módosítása  

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a dr. Márton Rozáliával, 

Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott VI. számú háziorvosi körzetre 
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vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel megkötött feladat-ellátási szerzıdésben 
a háziorvosi szolgáltatás nyújtásának kezdı napjaként 2012. június 01.-t határozza 
meg.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglaltak 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti feladat-
ellátási szerzıdés módosításának aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. április 26. 

 
Lajosmizse, 2012. április 26. 
 

Basky András sk.  
  polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Basky András polgármester) székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
(továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészrıl Dr. Márton Rozália és Társai Betéti Társaság (képviseli: dr. Márton Rozália, 
székhely:………………..), mint a háziorvosi szolgálat mőködtetıje (továbbiakban: 
egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 
A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a közöttük Lajosmizsén, 2012. április 25. 
napján az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
háziorvosi szolgáltatás végzésére irányuló egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés 1.) pontját 
az alábbiak szerint módosítják:  
 

„ 1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát 
képezı egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást 2012. június 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” 

 
 
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 

 


