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SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i ülésére 

 Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére 

 

Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Katharosz Med Kft. (a 

továbbiakban: Megbízott) között 2016. november 24. napja óta állt fenn megbízási jogviszony 

a Pomáz Város háziorvosi 1. számú körzet folyamatos egészségügyi alapellátásának a 

Megbízott által határozatlan időre történő biztosítására. Megbízott 2020. szeptember 16. napján 

bejelentette az Önkormányzat felé, hogy a szerződést 2020. október 1. napjával 6 hónapos 

felmondási idővel megszünteti. A 6 hónapos felmondási idő 2021. március 31. napján lejárt. A 

feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt Megbízottnak lehetősége volt a 

praxisjogát, mint vagyonértékű jogot elidegeníteni.  

 

Az elidegenítésre vonatkozó 6 hónapos praxisjog 2021. szeptember 30. napján megszűnt. 

Megbízott nem tudta a rendelkezésére álló idő alatt a praxist értékesíteni, a praxis tartósan 

betöltetlen. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § b) pontja meghatározza a tartósan 

betöltetlen háziorvosi körzet fogalmát:  

„b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi 

körzet 

 ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget 

tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva 

van, vagy 

bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig 

nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;” 

 

A Vhr. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a 

helyettesítésről gondoskodni, ha a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási 

kötelezettségnek nem tud eleget tenni vagy a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen. Eszerint az 

Önkormányzatnak kell gondoskodnia arról, hogy a feladat- ellátást helyettes orvossal biztosítsa.  



Az Önkormányzat a praxist 2021. április 1. napjától visszavette, és a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (s továbbiakban: NEAK) finanszírozási szerződést kötött, 

jelenleg helyettes orvosokkal biztosítja az ellátást.  

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

7. §-a szerint a háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi 

feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.  

 

Az országos szinten is érzékelhető orvoshiány miatt nincs jelentkező a több hónapja 

meghirdetett praxisra, ezért az Önkormányzat felkérte Pomáz többi körzetében a praxisjoggal 

rendelkező háziorvosokat, hogy a feladatot egymás közt megosztva lássák el.  

 

A jelenleg Pomázon praxisjoggal rendelkező háziorvosok egyetemlegesen vállalták a körzet 

betegeinek ellátását, helyettesítéssel. A jelenleg érvényben lévő helyettesítési szerződések 

2022. január 31-én hatályukat veszítik, ezért szükséges újabb megbízási szerződések 

megkötése. 

 

A helyettesítés ezen módjához a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala, 

illetve a NEAK is hozzájárult. 

A helyettesítést ellátó háziorvosok jelezték, hogy a továbbiakban a helyettesítést csak a 

helyettesítésért járó díjazás februártól történő 67 %-os emelésével kívánják ellátni. A NEAK 

által az Egészségbiztosítási Alapból a háziorvosi körzet finanszírozására utalt összeg nem nyújt 

fedezetet az emelésre. A helyettesítés díjára rendelkezésre álló összeg a januári adatok alapján: 

879.165,-Ft 

A háziorvosok levelét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Javaslom a felhatalmazás polgármester részére történő megadását a feladat-ellátással 

kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges jognyilatkozatok és 

kötelezettségvállalások megtételére, a megbízási szerződések aláírására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntést meghozni 

szíveskedjenek. 

 

Kelt: Pomáz, 2022. január 24. 

 

                                                                    Leidinger István 

                                                                      polgármester 
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Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 …….. /2022. (I.27.) számú önkormányzati határozata  

 

Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 13/A. § (1) bekezdése, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. §-a, valamint az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet 

feladatainak ellátásával 2022. február 1. napjától 2022. február 28. napjáig Dr. Buda 

Andrea, Dr. Vas János, Dr. Telegdi András, Dr. Kaiser Attila, illetve Dr. Sztrányay 

Anette háziorvosokat bízza meg.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

1. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása érdekében a jognyilatkozatok megtételére, a megbízási szerződések 

aláírására. 

 

 

Felelős: Leidinger István polgármester 

Határidő: 2022. január 31.       

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 
 

 

 

 

 

Láttam: 

 

 

 

………………………. 

dr. Balogh Pál 

jegyző 
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Anette háziorvosokat bízza meg.  

 

2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a helyettesítési díjak 

kifizetéséhez szükséges 620.835,- Ft többletforrás biztosításához. 

 

3. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

1. számú háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása érdekében a jognyilatkozatok megtételére, a megbízási szerződések 

aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor a 

határozat 2. pontjába foglalt összeget tervezze be. 

 

Felelős:  3. pont vonatkozásában Leidinger István Polgármester 

 4.pont vonatkozásában: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő:  3. pont vonatkozásában 2022.01.31. 

  4.pont vonatkozásában adott 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály 

 
 

 

 

 

 

Láttam: 

 

 

………………………. 

dr. Balogh Pál 

jegyző 
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