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Tárgy:Háziorvosi feladatok helyettesítés útján történő ellátása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft. képviselője Dr. Benkő 

András háziorvos 2015. június 8. napján küldött levelében jelezte, hogy a II. számú háziorvosi 

praxist 2015. augusztus 1-től – a fél éves felmondási idő figyelembe vételével – el kívánja 

hagyni. A fél éves felmondási idő 2016. január 31. napjával lejár, tehát valószínűsíthető, hogy 

a praxis betöltetlen marad. Ennek megfelelően az önkormányzat a praxist 2016. február 1. 

napjától visszaveszi. Ez azt jelenti, hogy az egészségbiztosítási pénztárral az önkormányzat 

köt finanszírozási szerződést. 

Az önkormányzati kötelező feladat ellátása érdekében az egészségbiztosítási pénztárral történt 

egyeztetés alapján 2016.február 01.-től a háziorvosi és iskola egészségügyi feladatellátás és a 

finanszírozás is visszakerül az önkormányzathoz.  

A képviselő – testület feladata, hogy a folyamatos és zavartalan háziorvosi feladat ellátás 

biztosításához helyettesítésről gondoskodjon. Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében 

egyezettünk Dr. Mohr Tamással a I. számú háziorvosi körzetháziorvosával, aki vállalja a 

körzetben a tartós helyettesítést. A tartós helyettesítésre határozatlan időre köt szerződést az 

önkormányzat az ellátó orvossal, ez idő alatt a praxiskezelő Országos Alapellátási Intézetet 

megkeresve intézkedéseket tehet a megüresedett körzet betöltésére.  Az önkormányzat a 

feladat ellátásán túl köteles gondoskodni az ellátáshoz szükséges kötelezően előírt szakmai 

eszközök és berendezések biztosításáról, ezek beszerzése folyamatban van, a helyettesítés 

megkezdésének időpontjára rendelkezésre fognak állni. 

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

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (1) bekezdés b) pontja 

szerint tartósan betöltetlen háziorvosi körzet az a területi ellátási kötelezettséggel működő 

háziorvosi körzet, 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 amelyben – a helyettesítés kivételével 

– az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló 

orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel. 

A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint 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. 

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

rendelet 7. §-a szerint a háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el – 

figyelembe véve a 11. § (8a) bekezdésében foglaltakat is –, aki a háziorvosi, fogorvosi 

feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.  
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Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a 

munkajogi rendelkezések szerint történik, az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a 

helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. Az 1. § (2) 

bekezdésében meghatározott körben a háziorvos a helyettesítésről – beleértve annak pénzügyi 

feltételeit is – maga gondoskodik. 

A helyettesítésre vonatkozó megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges 

döntések meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (I….) 

önkormányzati határozata praxis visszavételéről és helyettesítés biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Segesd 

község II. számú háziorvosi körzet praxisát 2016. február 01. napjától visszaveszi. 

 

2./ A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2016. február 01. 

napjátólkezdődően határozatlan időre, a jelenleg betöltetlen Segesd község II. számú 

háziorvosi körzet feladatainak ellátásával Dr. Mohr Tamást az I. számú háziorvosi 

körzet háziorvosát bízza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. számú háziorvosi 

körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében, a feladatellátás személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 

szerződéseket, megállapodásokat megkösse. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó 

megbízási szerződés aláírására, valamint felhívja a jegyzőt a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzésére. 

 

5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2016. február 1. napjától 

hatályos finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a 

helyettesített II. számú háziorvosi körzet finanszírozására vonatkozóan. 

 

Határidő: 2016. január 31. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2016. január 11. 

 

       Péntek László  

       polgármester 

 
 

 

 

 



Meg b í z á s i   s z e r z ő d é s  

Helyettesítés ellátására 

(tervezet) 
 

Amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

(adószám: 15398587-2-14, KSH szám: 15398587-8411-321-14, képviseli: Péntek László 

polgármester), mintmegbízó(a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

Dr. MohrTamás (pecsétszám: 19426), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)között, 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott kötelező feladatra és a folyamatos egészségügyi 

alapellátásra figyelemmel a Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a 7562 Segesd, Teleki 

utca 2. szám alatti telephelyen működő II. számú háziorvosi körzetben, 2016. február 01. 

napjától határozatlan ideig helyettesítési feladatokat lásson el a lakosság részére. A 

helyettesítés időtartama az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 8.) Korm. rendelet 7/A. §-a 

szerint nem lehet kevesebb, mint a rendelési idő 50 %-a, azaz naptári hétre számítva, heti 7,5 

óra, de munkanapokon minimum 1 óra. A Megbízott vállalja, hogy a helyettesítési idő az ő 

rendelési idejével nem ütközik. 

 

 

2. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a feladatait a 7562 Segesd, Teleki utca 2. szám 

alatt működő Segesd Község Önkormányzata tulajdonában lévő, II. számú háziorvosi körzet 

rendelőjében teljesíti. 

 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy mint helyettesítést végző, a törvényi feltételeknek megfelel, 

önálló háziorvosi tevékenységet végezhet. A Megbízó a Megbízottnak minden hónap 10. 

napjáig, a Megbízott által kiállított számla ellenében, a Megbízott OTP Bank Nyrt.-nél 

vezetett, 11743033-20025043 számú számlájára havi 400.000 Ft-ot, azaz négyszázezer forint 

megbízási díjat utal át. A megbízási díj forrása Segesd Község Önkormányzatának, mint 

megbízónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a praxis helyettesítéssel történő 

ellátására kötött finanszírozási szerződése alapján keletkező bevétele.  

 

 

4. A Megbízó vállalja, hogy az ellátás biztosítása érdekében Gyöngyösi Dánielné (született: 

Farkas Éva, Nagykanizsa 1965. augusztus 20., an: Borongics Erzsébet) 7562 Segesd, Táncsics 

M. utca 29. szám alatti lakós szakdolgozót közalkalmazottként biztosítja a Megbízott részére. 

 

 

5. A Megbízó vállalja, hogy a betegellátás végzéséhez az OTH által előírt, szakmai minimum 

feltételek biztosításához szükséges, a Megbízó tulajdonát képező tárgyi feltételeket, a rendelőt 

és a praxis működtetéséhez szükséges beteg-dokumentációt a Megbízott rendelkezésére 

bocsátja a helyettesítés idejére. 

 

 

 



6. A Megbízó és a Megbízott a helyettesítésre vonatkozó, azaz a II. számú háziorvosi körzet 

rendelési idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

Hétfő:  10
00

-tól 12
00

-ig 

Kedd:  10
00

-tól 11
00

-ig  Iskolaorvoslás 11
00

-tól 12
00

-ig 

Szerda: 15
30

-tól 17
00

-ig  

Csütörtök: 10
00

-tól 11
00

-ig  Tanácsadás 12
30

-tól 13
30

-ig 

Péntek: 10
00

-tól 11
00

-ig 

 

Megbízott a rendelési idő változását előzetesen a Megbízó részére bejelenteni köteles. 

A rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig 7-15 óra közötti időszak. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott szabadsága, betegsége, szakmai 

továbbképzése, illetve egyéb jellegű távolléte idején a helyettesítésről Megbízott saját maga 

gondoskodik és fedezi az azzal kapcsolatos külön költségeket. 

 

8. Megbízó a betöltetlen II. számú háziorvosi körzet papír alapú és elektronikus egészségügyi 

dokumentációját legkésőbb 2016. január 31-én átadja a Megbízottnak. Az egészségügyi 

dokumentációk hatályos jogszabályok szerinti őrzéséért, folyamatos vezetéséért jelen 

szerződés megszűnéséig Megbízott tartozik felelősséggel. 

 

9. Megbízottköteles a Megbízóval, azönkormányzatilletékesbizottságaival, köztisztviselőivel, 

a SomogyMegyeiKormányhivatalNagyatádiJárásiHivatalaNépegészségügyiOsztályával, 

valamintazOrszágosEgészségbiztosításiPénztárilletékesirodájávalegyüttműködni. 

Megbízottegyüttműködik a Megbízónakazáltalánosegészségügyiinformációs, 

igazgatásifeladatai (statisztikaiadatszolgáltatás, egyébjelentések, felmérések) ellátásában. 

 

10. Megbízókötelezettségetvállalarra, hogyjelenszerződéshatálybalépéséigbeszerzi a 

tevékenységvégzéséhezszükségesjogerősműködésiengedélyt. 

 

11. Szerződésszegés: 

Megbízotta jelenszerződésbenfoglalt, a szolgálatellátásáravonatkozóidőbelirendelkezéseket, a 

beavatkozássalkapcsolatosidőnormákatbetartja, 

azegészségügyidokumentációravonatkozónyilvántartásikötelezettségeinek a 

hatályosjogszabályoknakmegfelelőenelegettesz.  

AmennyibenezzelkapcsolatbanMegbízóvagy a 

tevékenységellenőrzésérejogosultkülsőszervekerrevonatkozóankifogássalélnek, úgy a 

Megbízó a megbízásidíjbólesetenkéntminőségikötbércíménanyagiszankcionálásrajogosult. A 

szankciómértéke maximum a havihelyettesítésidíj 50 %-áigterjedhet. 

 

A szankcionálássoránMegbízóazesetsúlyosságáraés a 

hiányosságismétlődéséretekintettelmérlegeliezenhatáronbelülazösszegszerűségmértékét. 

 

12. Felmondás: 

A felekmegállapodnak, hogy a jelenszerződést 30 

naposfelmondásihatáridőbetartásávalírásbanmondhatjákfel. A 

Megbízottatellátásikötelezettségterheli a felmondásiidőalatt. 

 



13. A Megbízotttudomásulveszi, hogy a 

jelenmegbízásiszerződésteljesítésekapcsántudomásárajutottadatokatésinformációkatorvositito

kkéntkezeli. 

14. Megbízott vállalja, hogy a fenti időben, a fent megjelölt helyen a praxis betegeit a legjobb 

tudása szerint ellátja. Vállalja, hogy a rábízott értékeket megőrzi, azok nem rendeltetésszerű 

használatából eredő károkért anyagi felelősséggel tartozik, azokkal a helyettesítés lejártakor a 

Megbízónak elszámol. A rendelés közben felhasznált szakmai anyagok és irodaszerek 

költsége a Megbízottat terheli. 

 

15. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a hatályos egészségügyi 

jogszabályok irányadóak. 

 

16. Jelen szerződést érvényesen módosítani csak a felek közös megegyezésével, írásban 

lehetséges. 

 

Ezen szerződést alulírott felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Segesd, 2016. január 12. 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………………. 

Péntek László     Dr. Mohr Tamás 

Segesd Község Önkormányzata                     háziorvos 

Megbízó           Megbízott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


