MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető
Az előterjesztést véleményezi:
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2020. szeptember 30 -ai ülésére
A Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet működtetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr város IV. számú háziorvosi körzetében a háziorvosi alapellátási feladatokat 2019. október
01. napjától Dr. Szurovecz Csilla háziorvos látja el helyettesítéssel. A doktornővel Mezőtúr Város
Önkormányzata megbízási szerződést kötött a 2019. október 01. és 2020. március 31. közötti, majd
a 2020. április 01. és 2020. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan.
Már a nyár közepén elkezdődtek az egyeztetések a doktornővel a körzet további működtetésével
kapcsolatosan.
Dr. Szurovecz Csilla a 2020. szeptember 09. napján benyújtott levelében arról tájékoztatta a
Képviselő-testületet, hogy egyéni vállalkozóként szeretné átvenni a praxis teljes működtetését,
ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását.
A doktornő leírta, hogy az elmúlt közel egy évben sikerült megismernie a várost, a körzet betegeit,
nagyon pozitív tapasztalatokat szerezett mind az Önkormányzat, a háziorvos kollégák, illetve a
betegek vonatkozásában is. Az elmúlt évben sikeres háziorvosi szakvizsgát tett. A veszélyhelyzet
ideje alatt folyamatosan dolgozott az előírásoknak megfelelően, illetve besegített egy másik
háziorvosi körzet ellátásába is.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya által végzett ellenőrzés során mindent rendben találtak a praxis működtetésére
vonatkozóan.
A betegellátást a jelenlegi asszisztensekkel kívánja tovább folytatni, változatlan rendelési idővel. A
helyettesítését Csatóné dr. Havasi Judit és Dr. Szentes János háziorvos látja el.
A jelenlegi megbízási szerződés 2020. szeptember 30. napjával lejár. A praxisjog megszerzése, a
működési engedélyezési eljárás hosszadalmasabb folyamat, így 2020. október 01. napjától továbbra
is vállalja megbízási szerződéssel a körzet ellátását változatlan feltételek mellett mindaddig, amíg a
hatóságoktól beszerzi a szükséges engedélyeket.
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Dr. Szurovecz Csilla a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatásra
pályázatot kíván benyújtani, ehhez kéri az Önkormányzat előzetes szándéknyilatkozatát, melyben
az Önkormányzat vállalja, hogy legalább 6 évre feladat-ellátási szerződést köt a doktornővel.
Dr. Szurovecz Csilla kérelmet terjesztett elő az Önkormányzat tulajdonát képező, a praxis
működtetéséhez szükséges eszközök (számítógép, nyomtató, EKG készülék, az alapfeltételekhez
tartozó orvosi eszközök stb.) ingyenes használatba adására vonatkozóan.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja
értelmében helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdése értelmében a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Dr. Szurovecz Csilla háziorvos munkájával kapcsolatban a betegek visszajelzései pozitívak.
Önkormányzatunk a IV. számú háziorvosi körzet további működtetését a Dr. Szurovecz Csillával
kötendő megbízási szerződéssel tudja biztosítani addig, amíg a doktornő megkapja a szükséges
engedélyeket. Azt követően kerülhet sor a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. (továbbiakban: Öotv.)1. § (2) bekezdése
alapján
a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban
együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő orvosi,
fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy;
c) praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.
A 2. § (1) bekezdése szerint a háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának
jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától. A
(2) bekezdés értelmében a praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben
meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi
körzetben folytatható.
A (3) bekezdés alapján a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdése szerint a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal
érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási
szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:
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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, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,
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.
A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. A feladat-ellátási szerződésben 6 hónapnál
rövidebb felmondási idő nem határozható meg. A települési önkormányzat a feladat-ellátási
szerződést – indokolással – 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.
A jogszabályok az előszerződés tartalmára vonatkozóan nem tartalmaznak rendelkezést, de célszerű
a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó szabályok figyelembevételével megkötni.
Az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rend. 3. § (1) bekezdése szerint az Öotv.ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában
lehet. A praxisengedély kiadása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK)
hatáskörébe tartozik. A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki
háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult. A
rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján a praxisjog engedély kiadása iránti kérelemhez
mellékelni kell a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést.
Az Öotv. 2/A.§ (2) bekezdése alapján a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal kapcsolatban
véleménynyilvánítás céljából megkeresésre került a praxisjog engedélyezésére jogosult
egészségügyi államigazgatási szerv, az ÁEEK.
Az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartalmaz, mindkettőről külön kell dönteni, mivel a
praxisjog és a működési engedély megszerzéséig megbízási szerződéssel látja el a doktornő a
háziorvosi feladatokat. Az előszerződés megkötése pedig az engedélyek beszerzéséhez, illetve a
letelepedési támogatás pályázat benyújtásához szükséges.
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását, és mindkét határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2020. szeptember 14.
Herczeg Zsolt
polgármester
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1. számú határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata
A Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet megbízási szerződéssel történő ellátásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 4. pontjára, valamint az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
tv. és a háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet alapján –
az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőtúr IV. számú felnőtt
háziorvosi körzetében a háziorvosi alapellátási tevékenységek helyettesítéssel történő
ellátásával 2020. október 01. napjától Dr. Szurovecz Csilla (5500 Gyomaendrőd, Dávidházi
Sámuel u. 32.; orvosi pecsétszám: 72547) háziorvost bízza meg.
2. Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Herczeg Zsolt
polgármestert a határozat mellékletét képező, helyettesítésre vonatkozó megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
A képviselő-testületi határozatról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
5. Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, Helyben
6. Ügyrendi Bizottság tagjai, Helyben
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály, Helyben
8. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
9. Dr. Szurovecz Csilla (5500 Gyomaendrőd, Dávidházi Sámuel u. 32.)
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi
osztály, Dr. Nagy Éva Anna járási tisztifőorvos
11. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 5000 Szolnok, Mikszáth K. u. 3-5
12. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúr, 2020. szeptember 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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2. számú határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata
Feladat-ellátási előszerződés kötése Dr. Szurovecz Csilla egyéni vállalkozóval a Mezőtúr IV.
számú háziorvosi körzetre vonatkozóan
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 4. pontjára, valamint az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
tv. és a háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet alapján –
az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőtúr IV. számú felnőtt háziorvosi
körzetében a háziorvosi alapellátási tevékenységek ellátására Dr. Szurovecz Csilla (5500
Gyomaendrőd, Dávidházi Sámuel u. 32.; orvosi pecsétszám: 72547) háziorvossal feladatellátási előszerződést köt.
2. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Herczeg Zsolt
polgármestert a határozat mellékletét képező, feladat-ellátási előszerződés, majd az abban
meghatározott feltételek teljesülése esetén a feladat-ellátási szerződés aláírására.
3. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a feladat-ellátási
szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha Dr. Szurovecz Csilla (orvosi pecsétszám:
72547) praxisjogot és működési engedélyt szerez a Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet
vonatkozásában.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
A képviselő-testületi határozatról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
5. Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, Helyben
6. Ügyrendi Bizottság tagjai, Helyben
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály, Helyben
8. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
9. Dr. Szurovecz Csilla (5500 Gyomaendrőd, Dávidházi Sámuel u. 32.)
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály, Dr. Nagy Éva Anna járási tisztifőorvos
11. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 5000 Szolnok, Mikszáth K. u. 3-5
12. Képviselő-testület tagjai, Helyben
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Mezőtúr, 2020. szeptember 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

