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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 84/2018. 
 
Tárgy: A 4. háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos rendelet-módosítás és 
döntések 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A nagykovácsi háziorvosok a megnövekedett beteglétszám miatt kezdeményezték a 
4. háziorvosi körzet létrehozását. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
18/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet rögzíti az egészségügyi ellátás körzeteit, 
valamint az ezekhez tartozó utcajegyzéket.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. 
§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy: „A praxisjog alapján végezhető önálló 
orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.” 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet 8. § szerint „(1)  Területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására a NEAK a 2. §  j) pontja 
szerinti lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a 
szolgáltatóval a háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására. 
(2) A területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető 
finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató a) 14 év feletti 1200-1500 fő lakos (a 
továbbiakban: felnőtt körzet)” ellátását biztosítja. 

Nagykovácsiban a 14 év feletti lakosság száma 6312 fő. Az új praxis a három orvos 
által jelenleg ellátott körzet megosztásával, átvariálásával alakítható ki. Mivel jelenleg 
a 3. felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Koltay Angéla körzete) 14 év feletti lakosságszáma 
2844 fő, így az új körzet kialakításánál ebből a körzetből kerülhetnek ki területek, 
valamint az új 4. körzetbe csoportosítható át Remeteszőlős teljes területe 807 fős 
ellátotti létszámmal.  

Ez alapján a rendelet módosítás után a körzetek lakosságszáma a következő lenne: 

1. sz. orvosi körzet Dr. Sorbán András 1696 fő  
2. sz. orvosi körzet Dr. Solynóczki Katalin 1771 fő  
3. sz. orvosi körzet Dr. Koltay Angéla 1920 fő 
4. sz. orvosi körzet 1731 fő 
 

A négy körzet mindegyikének lakosságszáma jelentősen meghaladja az 1200, sőt az 
1500 főt, így a finanszírozási szerződés megkötésének nem lehet akadálya.  

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)–(2) bekezdése 
szerint „(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja 
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. A körzetek megállapítása és 
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet 
véleményét is.” Ezt a hatáskört 2017. április 1. napjától az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ gyakorolja. 
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Az Eatv. 5. § (2) bekezdése szerint: „Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony 
megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési önkormányzat 
kikéri az alapellátást végző orvosok, illetve védőnők véleményét is.”  A fenti jogszabályi 
rendelkezések alapján – határidő kitűzésével - a Rendelet-tervezet szövegét 
megküldtük a háziorvosoknak, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
részére abból a célból, hogy az új jogszabállyal kapcsolatos véleményüket terjesszék 
a jogalkotó elé.  

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a kiküldött rendelet-tervezettel kapcsolatosan 
észrevételt nem tett. Természetesen az előterjesztett körzetkialakítási javaslat 
előzetesen egyeztetésre került az érintett orvosokkal, akik a javaslattal egyetértenek, 
azt támogatják.  

Az újonnan kialakított körzet orvosa számára a Nagykovácsi Száva u. 4. szám alatti 4. 
orvosi rendelő biztosítana helyet. Ebben a rendelőben jelenleg 2 fül-orr gégész orvos, 
valamint a laboratóriumi mintavétel történik, így megoldás lehet, hogy a magán 
rendelések a 4. körzet rendelési idején kívül, a laboratóriumi mintavétel pedig abban a 
rendelőben történjen, amelyikben az asszisztens a vérvételt végzi.  

Megoldást jelenthet a háziorvosi rendelők megosztott használata is. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya praxisengedélyt annak 
a kérelmezőnek ad ki, aki teljesíti a jogszabályban foglalt feltételeket, köztük azt, hogy 
az önkormányzattal feladat-ellátási előszerződést köt. A kiadott praxisengedély 
birtokában kerülhet sor aztán az önkormányzat és az orvos között a feladat-ellátási 
szerződés megkötésére, mely a működési engedély kiadásának egyik 
előfeltétele. A működési engedélyt szintén a Népegészségügyi Főosztály adja ki, 
ennek megszerzése után megkezdheti a háziorvosi tevékenységet az új orvos. 

Az új körzet leendő orvosának felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozó 
pályázati kiírása az előterjesztés mellékletét képezi. 

A következő lépés az új körzet rendeletben történő kialakítását követően, hogy 
előszerződést kell kötni a körzet leendő új orvosával. A praxisjog igazolását 
követően kerülhet sor a feladat-ellátási szerződés végleges megkötésére, illetve a 
rendelő használatára vonatkozó szerződés megkötésére. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a 
határozati javaslatot és a rendelet módosítást fogadja el. A rendelet módosítás 
elfogadása minősített többséget igényel. 

 

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

 
Kiszelné Mohos Katalin 

                                                                                             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 
 
 

Tárgy: Döntés a 4. háziorvosi körzet létrehozásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, létre 
kívánja hozni a 4. háziorvosi körzetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 
 

Tárgy: A 4. felnőtt háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázati kiírásról  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a 4. háziorvosi körzet 
betöltésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Melléklet: - pályázati felhívás  
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Pályázati felhívás 

 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata (2094 Nagykovácsi Kossuth l. u. 61.) 

Ellátandó feladatkör: 

Felnőtt háziorvos: Egészségügyi Alapból történő finanszírozás a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján, vállalkozás keretében 
történő Nagykovácsi 4. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettség alapján történő 
feladatellátás. 

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető 

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1731 fő 

A munkavégzés helye: 2094 Nagykovácsi Száva u. 4.  

A jogviszony kezdete: 

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység 
folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 
háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, 

 vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély 
jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, 
a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai 
tagság 

 

A pályázathoz csatolandó: 

 Orvosi egyetemen szerzett diploma másolata, 
 Szakirányú és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 
 Részletes szakmai önéletrajz,  
 Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságról igazolás, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
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 Nyilatkozat, hogy a törvényben és kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, 
illetve kizáró ok nem áll fenn.  

 Nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék. 

 

A pályázat leadásának határideje: 2018. november 5. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15. 

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye: 

A pályázatokat 1 példányban zárt borítékban személyesen vagy postai úton lehet 
benyújtani Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat címére (2094 Nagykovácsi 
Kossuth L. u. 61.) A borítékra kérjük ráírni: „4. számú körzet háziorvosi pályázat”. 

A pályázatok elbírálásának módja: 

A pályázókat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága hallgatja meg. A pályázat eredményéről 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete dönt.  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának 
eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.  

A pályázattal kapcsolatban további információ Grégerné Papp Ildikótól a 26/555-
034/104 mellék telefonszámon kérhető. 

 

 


