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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  
2013. június 27-i ülésére 

 
 
Tárgy: Az F & SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által az egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés felmondása 
Ikt.sz.: I/1974/3/2013. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Faragó Márta, mint az F & SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője az 
előterjesztés mellékletét képező levelében bejelentette, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatával kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződést 2013. május 1. napjával 6 
hónap felmondási idővel felmondja, egyúttal bejelentette praxisjogának elidegenítési 
szándékát.  
 
A praxisjog elidegenítésére vonatkozó jogszabályi hátteret az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.), az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet (továbbiakban: 
Korm.rendelet) szabályozza.  
Az Öotv. 2. § (1) bekezdés alapján 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 (3) bekezdés értelmében a praxisjog olyan, személyhez 
kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén elidegeníthető és folytatható.   A (8) bekezdés szerint a praxisjog elidegenítésére 
irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti. A (9) bekezdése alapján a praxisjog bérbe, 
haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más 
részére át nem engedhető.  
A 2/A. § (1) bekezdés szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a  praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az 
adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.  
 
A Korm.rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási 
szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.  
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat és az F &SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt. között 
kötött feladat-ellátási szerződésben a felmondási idő 6 hónap, és dr. Faragó Márta bejelentése 
alapján a felmondási idő május 1. napjától kezdődik így a feladat-ellátási szerződés november 
1. napjával szűnik meg. Fenti jogszabály értelmében dr. Faragó Mártának 2014. május 1. 
napjáig van lehetősége praxisjogát elidegeníteni.  
Amennyiben a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő (a feladat-ellátási szerződés 
megszűnését követő 6 hónap) eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal a 
Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés e) pontja alapján vissza kell vonni a praxisengedélyt.  
 
Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó személy bejelenti az adott 
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praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Az önkormányzat ezt követően az alábbi 
lehetőségek közül választhat az Őotv. 2/A. § (2) bekezdés alapján: 
 amennyiben az önkormányzat 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 

 amennyiben nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben 
feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell.  

 
A feladatellátási-szerződés tartalmi elemeit az Öotv. 2/B. § (1) bekezdése határozza meg, ezek 
a következők:  
 a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével  
 praxisjoggal érintett körzet meghatározása 
 a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat 
 a rendelési idő meghatározása 
 az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések  
 a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések  
 az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések 
 a szerződés időtartama  
 a felmondásra vonatkozó rendelkezések  
 a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 
A feladat-ellátási szerződés 7) pontja értelmében a felmondási idő tartama alatt az 
egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani, így a feladatellátása 2013. november 
1-ig biztosított. A feladat ellátásáról 2013. november 2. napjától kell gondoskodnia az 
önkormányzatnak.  

 
Fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  

 
 

Határozat-tervezet 
 
…/2013. (…) ÖH 
Egészségügyi feladatellátás 
biztosítása 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az F & 

SZI Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2013. november 
1. napjával megszűnik.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a folyamatos feladatellátás érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. június 27. 
 
Lajosmizse, 2013. június 19.     

Basky András sk. 
             polgármester 
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