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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. 2020. július 1. napjától 174/2020.(III.26.) közgyűlési határozat
alapján feladat-ellátási szerződést kötöttünk a doktor úrral, de az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ nem adta ki a praxisengedélyt, csak 2020. július 13. napján kelt határozatában, emiatt Dr.
Matusz Árpád orvossal új feladat-ellátási szerződést kell kötni 2020. október 1. napjától.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 6398- 28/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-234
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: --------2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: ---------Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
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Javaslat
a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Matusz Árpád orvossal 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 háziorvosként dolgozott GyőrMoson-Sopron megyében. Önkormányzatunkhoz benyújtott kérelmében jelezte, hogy
szeretne visszatelepedni a városba, mivel korábban már dolgozott Dunaújvárosban
háziorvosként. A közelmúltban Rácalmásra költözött, így lakhatása megoldott. GyőrMoson-Sopron megyei praxisát átadta. (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 doktor úrral az önkormányzat 174/2020.(III.26.) határozat alapján feladat-ellátási szerződést
kötött 2020. július 1. napjától a dunaújvárosi 25. felnőtt háziorvosi körzetben a jogszabályban előírt
háziorvosi feladatok ellátására. A doktor úr 2020. július 1. napjától – praxisengedély hiányában –
nem tudta ellátni a körzetet a feladat ellátási szerződés alapján. Dr. Matusz Árpád

kezdeményezte az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál(továbbiakban: ÁEEK) a
praxisjog kiadását részére a 25. körzet vonatkozásában, az ÁEEK csak 2020. július 13.
napján kelt határozatában adott praxisengedélyt Dr. Matusz Áprád háziorvosnak a
dunaújvárosi 25. számú háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenység végzésére(az
előterjesztés 2. számú melléklete). Az ÁEEK praxisengedélyéről szóló határozatát
követően a feladat-ellátási szerződés aláírása után a doktor úrnak finanszírozási
szerződést kell kötnie az adott körzetre vonatkozóan a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel(továbbiakban: NEAK), továbbá működési engedély kiadmányozását kell
kezdeményeznie a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályánál, ezért javasoljuk, hogy az így megkötendő szerződés a
dunaújvárosi 25. körzetben háziorvosi feladatok területi ellátási köztelezettséggel való
ellátásra 2020. október 1. napjától kerüljön sor.

Mivel az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalják, ezért a
bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VIII.04.) határozata
a 25. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Matusz Árpád orvossal feladatellátási szerződés megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2020. október 1-től a dunaújvárosi 25. számú háziorvosi körzetre
területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni dr. Matusz Árpád
orvossal.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási
szerződést írja alá dr. Matusz Árpád orvossal.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztályvezető
Határidő: 2020. augusztus 28.

Dunaújváros, 2020. augusztus 4.
Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

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

