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A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi 25. számú felnőtt háziorvosi körzetet
Dunaújváros MJV Önkormányzata látja el jelenleg helyettesítéssel. Dr. Matusz Árpád
orvos az üres praxis betöltésére jelentkezett. Az előterjesztés Matusz Árpád orvossal
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 6398-4/2020.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása:
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2020. 03. 06.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 03. 06.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Javaslat
a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Matusz Árpád orvossal
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötésére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátását 2020. január 1. óta helyettesítéssel biztosítja.
A körzet betöltésére jelentkezett dr. Matusz Árpád, aki jelenleg is háziorvosként dolgozik
Győr-Moson-Sopron megyében. Önkormányzatunkoz benyújtott kérelmében jelezte, hogy
szeretne visszatelepedni a városba. Korábban már dolgozott Dunaújvárosban
háziorvosként. A közelmúltban Rácalmásra költözött, így lakhatása megoldott. GyőrMoson-Sopron megyei praxisa jelenleg átadás alatt van. (az előterjesztés 1. számú
melléklete)
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a
háziorvos önálló orvosi tevékenységét az önkormányzat által meghatározott háziorvosi
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől láthatja el. A
törvény 2. § (3) bekezdése szerint a praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog,
amely elidegeníthető és folytatható.
A praxisjog engedélyezés szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (1) (4) és 11. §-a, amely az alábbi:
„4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki
háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult...”
„(4) Praxisengedély tartósan betöltetlen körzetre is kiadható...”
„11. § A praxisjogot elidegenítő háziorvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén
a helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint – az egészségügyi és
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően – a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a háziorvosi szolgáltatást nyújtó új háziorvos számára történő átadásáról.”
A körzetben jelenleg dr. Surányi Hilda helyettesít, megbízási szerződése 2020. június 30-ig
szól.
A körzet ellátása a dr. Matusz Árpáddal kötendő feladatellátási szerződéssel folyamatos
lenne, mert tevékenységét 2020. július 1. napjával kezdené meg.
Dr. Matusz Árpád háziorvosi tevékenységet a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély jogerőre
emelkedésétől kezdve – Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
feladatellátási szerződés alapján – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött
finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg.
Amennyiben az Önkormányzat dr. Matusz Árpáddal feladatellátási szerződést kíván kötni,
a határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést kell
megkötni. A határozati javaslat 2. számú melléklete szerinti végleges feladatellátási
szerződést abban az esetben lehet megkötni, ha az előszerződésben foglalt feltétel
teljesül. Előreláthatóan 2020. május hónapban kaphat működési engedélyt dr. Matusz

Árpád. A 2020. július 1-i kezdésre tekintettel célszerű már a jelen előterjesztés alapján a
végleges szerződés tartalmának meghatározása is.
A jövőben kötendő szerződésekben, így már a jelenlegi előterjesztés melléklete szerinti
szerződésben javasoljuk a háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt, legalább havi 2
alkalommal.
A felsorolt szerződések megkötése szükséges ahhoz, hogy az ellátás és a körzet
finanszírozása folyamatos legyen.
Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 2020. március 10-én
tárgyalta és egyhangúlag támogatta. Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság a 2020. március 10-i ülésén tárgyalta és 7 igen:0 nem:0 tartózkodás arányban
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (III.26.) határozata
a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Matusz Árpád orvossal
feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2020. július 1-től a dunaújvárosi 25. számú háziorvosi körzetre területi
ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Matusz Árpád
orvossal.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladatellátási
előszerződést írja alá dr. Matusz Árpád orvossal.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: 2020. május 1.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási
szerződést írja alá dr. Matusz Árpád orvossal, miután dr. Matusz Árpád a 2400
Dunaújváros, Váci M. u. 9. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező
jogerős
határozat eredeti példányát bemutatta.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
-a végrehajtásban való közreműködésért: humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül
Dunaújváros, 2020. március 26.
Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

