
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 16-i ülésére 

Tárgy: Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére. 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Szkalák Ilona háziorvos írásban tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy nyugdíjba 
vonulása miatt az 5. számú háziorvosi körzet jövőbeni működtetése érdekében praxis joga 
átadásával kapcsolatban megegyezett Dr. Kvassay-Sajó Krisztina háziorvossal. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi Il törvény 2. § (3) bekezdése szerint a 
praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető és folytatható. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) - (2) bekezdése szerint a 
praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is 
megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy köteles bejelenteni az Önkormányzatnak, és 
az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog 
megszerzése esetén - az adott körzet vonatkozásában feladat-ellátási szerződést kíván-e kötni. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi Il törvény 2. § (1) bekezdése alapján a 
házion;os önálló orvosi tevékenységét az önkormányzat által meghatározott háziorvosi 
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől láthatja el. 

A praxis átadás-átvétel szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi Il törvény 
fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény végrehajtásáról szóló 
31312011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §és 13/A. §tartalmazza. 

A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, ald nem rendelkezik 
praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 

Dr. Kvassay-Sajó Krisztina házion;os benyújtotta önkormányzatunkhoz a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala PE-06/NE0/01025-212016 számú 2016.február 15-
én kelt határozatát,amely tanúsítja,hogy a praxisengedély megszerzéséhez szükséges 
feltételekkel rendelkezik. 
Dr. Kvassay-Sajó Krisztina 1971. december 24-én született Nagykőrösön.1996-ban szerezte 
általános on;osi diplomáját a budapesti Semmelweis On;ostudományi Egyetemen. 
1996. szeptembertől a Családorvosi Tanszéken volt rezidens, 1999-ben tette le a háziorvosi 
licenszvizsgát. 
Gyerekszülések után 2009-ben tért vissza a szakmához. 2013. évben szakvizsgázott 
háziorvostanból. 2001. évtől él városunkban 3 kiskorú gyermekével és férjével. 2009. óta 
Gödöllőn és Szadán dolgozik háziorvosi körzetekben helyettesként. 

Dr. Kvassay-Sajó Krisztina háziorvos által becsatolt dokumentumokból megállapítható, 
hogy a praxisjog átadásának jogszabályban előírt feltételei biztosítottak, mivel végzettségei és 
szakmai gyakorlata alapján a háziorvosi körzet működéséhez szükséges feltételekkel 
rendelkezik, ennek alapján az S.számú házion;osi körzetre vonatkozó végleges feladatellátási 
szerződés megkötésére teszek javaslatot. 

A fentiekre tekintettel kérem, a határozati javaslatok, valamint a mellékelt szerződés
tervezetek elfogadását. 

Gödöllő, 2016.március „ ...... " Lr Dvf:hyörgy 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Képviselő-testülete Dr. Szkalák Ilona egyéni vállalkozó orvossal az 5. számú 
házi onJosi körzetre vonatkozó 1999. január 29-én kötött szerződést a határozat melléklete 
szerinti szerződés alapján megszünteti. 

Határidő: Szerződés megkötésére 8 nap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöld Betéti 
Társasággal a határozat melléklete szerinti szerződést köt, az 5-ös számú háziorvosi körzet 
működtetésére. 

2.Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja, hogy a Sana-Plan 
Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság az 5-ös számú házionJosi körzet feladatellátására 
vonatkozóan közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral. 

Határidő: Szerződés megkötésére 8 nap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 



SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.), 
képviseletében: Dr. Gémesi György polgármester, 

másrészről Szkalák Ilona egyéni vállalkozó orvos között az alábbiak szerint: 

1. A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 1999. január 29-én az 5. számú háziorvosi 
körzet ellátása tárgyában létrejött szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 

2. A felek kijelentik, hogy egymással szemben követelésük nincs. 

Gödöllő, 2016.március „ ....... " 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Dr. Szkalák Ilona 
háziorvos 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
képviseletében Dr. Gémesi György polgármester,( a továbbiakban,mint Megbízó) 

másrészről Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság (székhelye: Gödöllő, 

Komáromi u. 2 7 sz.)képviseletében:Dr.K vassay-Sajó Krisztina), (a továbbiakban:mint 
Feladatellátó) között Gödöllő város 5. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai ellátása 
tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy személyes közreműködéssel a Sana
Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társaság ügyvezetője Dr. Kvassay-Sajó 
Krisztina háziorvos vállalja az Önkormányzat közfeladatába (Mötv.13.§ /(1) bek.) 
tartozó 5. számú számú ( 13 00914 2 3 ANTSZ azonosító számú) háziorvosi 
alapellátás területi ellátási kötelezettségének biztosítását, a szerződés aláírását 
követően határozatlan időre. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátásért járó OEP 
finanszírozás havi teljes összege a közvetlenül a Feladatellátót illeti, a Feladatellátó 
és az OEP között létrejött finanszírozási szerződés alapján. 

3. A Feladatellátó a házionJosi tevékenységet a 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 
7. szám alatti telephelyen dr. Szkalák Ilona tulajdonában lévő rendelőben végzi. A 
rendelő használatára a Feladatellátó és a tulajdonos közötti megállapodás az 
irányadó. 

4. A Feladatellátó heti 5 alkalommal, munkanaponként, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala által !dadott jogerős működési 
engedélyben jóváhagyott rendelési időben saját felelősségbiztosítása terhére végzi 
háziorvosi tevékenységét az alábbiak szerint: 

Hétfő:8.00-12.00 

Kedd: 8.00-12.00 
Szerda: 10. 00-14. 00 

Csütörtök: 14. 00-18. 00 
Péntek: 8. 00-12. 00 

5. Az 5. számú háziorvosi körzet utca szerinti felsorolását jelen szerződés l.számú 
melléklete tartalmazza. 



6. A Feladatellátó a házion;osi tevékenységet az általa alkalmazott 412000 (11.25.) 
EüM rendeletben meghatározott szakképesítéssel rendelkező ápoló(k) 
igénybevételével látja el. Az alkalmazottakra a velük kötött munkaszerződés az 
irányadó. 

7. A Feladatellátó köteles a háziorvosi ellátással kapcsolatos jogszabályban előírt 

nyilvántartást vezetni, a szükséges adatszolgáltatást a megadott határidőig 
teljesíteni, amelynek elmaradásából eredő kár a Feladatellátót terheli. 

8. A Feladatellátó gondoskodik a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges, 
jogszabályban előírt minimum-feltételek biztosításáról, illetve a szerződés aláírását 
követően, saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes 
rendelkezésre állásáról, karbantartásáról, felújításáról, szükség szerinti pótlásáról, 
OEP által biztosított finanszírozásból. 

9. A Feladatellátó a jelenleg működő központi ügyeleti szolgálatban nem vesz részt, de 
a szolgálat változása esetén az ügyeletben a jogszabályokban foglalt feltételek 
mellett részt vállal. 

10. A Feladatellátó jogosult a hatályos jogszabályok alapján megillető szabadság 
igénybevételére. Szabadság, vagy egyéb háziorvosi tevékenységet akadályozó 
körülmény esetén, helyettesítéséről önmaga gondoskodik, melyről a körzetét érintő 
lakosságot tájékoztatja. 

11. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletére a 412000 (11.25.)EüM rendeletben 
meghatározott rendelkezések irányadók. 

12. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi 
feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységéből, vagy a házion;osi ténykedést 
meghaladó ellátásból származó pénzbevételek a Sana-Plan Egészségügyi és 
Mérnöld Betéti Társaságot illeti meg. 

13. Amennyiben a vállalkozás működése önhibáján kívül ellehetetlenül, úgy a Sana
Plan Egészségügyi és Mérnöld Betéti Társaság kezdeményezésére a Képviselő
testület megtárgyalja a háziorvosi szolgálat további működését. 

14. A felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződés megszüntethető 
rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 6 hónap. 

15. A Megbízó a feladatellátási szerződést írásban indokolással felmondhatja, 
amennyiben a feladatellátó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségét írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, továbbá, amennyiben praxisengedélye 
visszavonásra kerül. 

16. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymással kapcsolatos jogvitájukat 
elsősorban peren kívül rendezik,melynek eredménytelensége esetén a Megbízó 
székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak. 



17. Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben az Egészségbiztosítási Pénztár a Sana
Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társasággal bármely oknál fogva nem köt 
szerződést. 

18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
a házion;osi tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a 
mai napon jóváhagyólag aláírják. 

Gödöllő, 2016. március „ ......... " 

Gödöllő Város Önkormányzata 
képviseletében: 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti 
Társaság képviseletében: 

Dr.Kvassay-Sajó Krisztina 
vezető tisztségviselő 



1. sz. melléklet 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi körzetekről szóló 1812007.(V.25.) sz. 
önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete alapján 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET 
5. körzet 

Móricz Zsigmond utca 7.szám 

AMBRUS ZOLTÁN KÖZ 
BALASSI BÁLINT UTCA 
DÓZSA GYÖRGY ÚT OOO -160 IP ÁROS/ 
DÓZSA GYÖRGY ÚT 15 - 069 !PÁRATLAN/ 
ERKEL FERENC UTCA 
HARASZTI I(ÖZ 
HARASZTI UTCA 
KANDÓ KÁLMÁN UTCA 
KENYÉRGYÁR/ UTCA 
KOSSUTH LAJOS UTCA 015 -/PÁRATLAN VÉGIG/ 
KOSSUTH LAJOS UTCA 028-078/PÁROS/ 
KOTLÁN SÁNDOR UTCA 
KÖRÖSFŐI K. ALADÁR UTCA 
LIGET UTCA 
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 
MÓRA FERENC UTCA 
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 
REMSEY JENŐ KÖRÚT 
SEMMELWEIS UTCA 
SPORT KÖZ 
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 
SZENT IMRE UTCA 
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 
TOLDI MIIaós UTCA 
VÁROSMAJOR UTCA 
VIRÁG UTCA 


