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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontja: f0l.2. április l9. . sz. napiľend

T árgy : Javaslat háziorvosi pľaxisjog elĺdegenítéséľe
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szav azattöbbsé g szüksé ge s.

ElŐrÉszÍrŐ SZERvEZETI pcysÉc Ht.ivÁľszolcÁrr.q,rÁsl ÜcvoszľÁl-y
IľľÉzvmNyr,plÜcypl-gu lRooa' .Rďl,a/' .?(-'
KÉszÍrprrp : PoroRlryl Vxrónrĺ'

ą |IŇł. l

ctł{ ( r'-
PÉľzÜcyl FEDEZETET IcÉľypl./ľpIrĺ lcÉľypI.. lcłzorÁs : .'*-.|--Ł

JoclroľrRoLL:3<
BBrpnĺgszrÉsnr,ą'I,rilvĺas: ľ n l/--^ \u t

i/ *ĺq 
^ 
/.n\XA l

C>(+\}+-\-Ą- \'_ 
fuirĺÁN Eoľľ.ł \

TEGYZO

Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság vé|eményezi X
Határ ozati j av as|at a btz'ottsáe száLmáLr a:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsíý Humánszolgéůtatźsi Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az előteriesztés mestźLrwa|éLsáLt.

Budapest Józsefváľosi onkorm ányzat

Ké lő-testülete számara

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Dľ. Rőth Pál haziorvos bejelentette azon szándékátt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének a hiázioľvosi köľzetekľől sző|ő 25/2002.
(vI.21.) szémű tinkoľmányzati ľendelete szerint az éita|a területi ellátási kötelezettséggel
működtetett Budapest Józsefuáľos közigazgatálsi teľületén mÍĺködő 7. számű házioľvosi körzet
praxisjogát el kívánja idegeníteni 20|2. jiinius 01. napjától Dľ. Todenbieľ Ágnes részéľe, aki a
Pécsi oľvostudományi Egyetem Általános orvosfudományi Karának végzett oľvosdoktora
(diploma száma:69-154/I993., műkiidési nyi|vántartáts száma: M/52374), valamint az
Egészségügyi Felsőfoku Szakiľányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság 2004 februér 02.
napján kiállított tanlisítványa a|apjána hiíziorvostan szakorvosa-.(1-3. számű mellékletek)

A praxist átvevő Dr Todenbier Ágnes a Todi-Doki Szolgáltató Kft. (továbbiakban: TodĹDoki
Kft) iinálló képviseleti joggal rendelkező ĺigyvezetője. A Kft.-t a fővárosi Bíróság, mint

ÉR KEZĘTT
2012 ApR I A. pt



Cégbíľóság a Cg. 02-09-071966. számon céĄegyzékben vette, székhelye: 78f7 Bercmend,
Hegyalja u.l8. (4. számú melléklet)

Az önálló oľvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. (továbbiakban: ooĐ 1.$ (f)
bekezdésének a) pontja szeľint önálló oľvosi tevékenység: a teriileti ellátási kötelezettség
ktirében az egészségĹigyľől szóló 1997. évi CLIV. törvény szeľint a háziorvos, a hőzi
gyeľmekoľvos, a fogoľvos által nyújtott egészségiigyi el|átás.

Az oot 1.$ (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog: az egészségtigyi államigazgatźsi szerv
álta| az a) pont szerinti orvos részéľe adott önálló oľvosi tevékenység nyűjtasĺra jogosító
engedélyben foglalt jog, amely a|apján iinál|ó orvosi tevékenység terĹileti ellátási
köte|ezettséggel, meghat ározott körzetben v égezhető.

A praxisjog olyan, szemé|yhez kapcsolódó vagyoni értéHĺ jog, amely jogszabályban
meghatőtozott feltételek fennál|ása esetén elidegeníthető és folytatható, de csak olyan oľvos
részére aki nem ľendelkezik pľaxisjoggal, de a megszerzéséhez szĹikséges feltételeknek
megfelel.

Önálló hrázioľvosi tevékenységet csak pľaxisengedély biľtokában lehet folytatni, melynek
kiadására az az éů|amigazgatési szerv jogosult, amely az adott pľaxisjoggal érintett
egészségiigyi szo|gő|tatő működési engedélyének kiadásárajogosult, jelen esetben a Budapest
Főváros Koľmányhivata|aBudapest vI., vII., VIII., IX. keľületi NépegészségĹigyi Intézete.

A pľaxisjoggal rendelkező oľvosnak a praxisjog elidegenítésére vonatkoző szźndékát a
telepĹilési önkormányzatnak be kell jelenteni. Amennyiben az önkormányzat az orvos ezen
szándékát elfogadja és a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott köľzetben fęladat-
elláüísi szerződést kíván kötni, a praxisjogot megszerezni kívánó oľvossal e|őszerzodést kiit. (5.

szátmű melléklet)

Az e|őszęrződésben az onkoľmányzat vái|a|ja, hogy ha a pľaxisjogot átvevő orvos rendelkezik
az illetékes szakigazgatási szerv á|ta|kiá||ított jogeľős pľaxisengedéllyel, az onkoľmányzat a
jelenleg a hĺŁioľvosi körzetet mĺiködtető Dľ. Rőth Pá|haziorvossal 20l1. december 22. napján
a|áírt és érvényben lévő egészségugyi alapellátási megállapodással azonos feltételek szerint a
feladat-ellátźsi szerződést meg fogja kiitni. (6. számű melléklet)

AzÖot.2/B s Q) bekezdése a|apjána feladat-elláľĺási szęrzódés legrövidebb időtaľtama 5 év.

Amennyiben a praxisjogot megszereznikívánó orvossal a telepiilési önkoľmányzat nem kíván
feladat.ellátźtsi szerződést kötni, enől nyilatkoznia kell.

A praxisjog źúadźsának jogszabá|yi akadźĺ|ya nincs, amennyiben atlhoz az Önkoľmányzat
hozzźĘěru|.

SzĹikséges még a MED-FIZ Hazioľvosi és F.iziotenípiás Korlátolt Felelősségú Társaság
(székhely:l141 Budapest, oľs vezér utca 50. képviseli: Dľ. Rőth PáD megbízott egészségĺigyi
szo|gáitatőva| a f0I1. december 22. napjőn a|áírt EgéuségĹigyi ellátĺási szerződés köztis
megegyezéssel töľténő megszüntetése. (7. szálmű melléklet)

A Képviselő-testĺilet hatásköľét a helyi iĺnkoľmányzatok'rő| szóló 1990. évi LXV. tv.8' $ (4)
bekezdésében foglaltak szabáiyozzátk, mely szerint a teleptilési önkormányzat köteles
gondoskodni az egészségügyi alapellátásról.

Kéremaza|áhbihatétrozati javaslate|fogadását.



Ha.ľÁnoza,ľĺ JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. hozzájérulrását adja Dľ. Rőth Pál praxisjogának elidegenítéséhez és kijelenti, hogy az
általa megjelölt _ a praxisjogot megszerezni kívánó - Dľ. Todenbieľ Agnes (sziiletett:

Siklós, 1969.04.12., anyja neve: Szava Klára' lakhely: 7827 Beręmend, Heryalja u.l8.)
köľzetre teriileti ellátási kötelezettséggel feladat-elláüísi szerződést kíván kötni,
melynek feltételeiľől a felek az előterjesztés lĺrcllékletét képező előszeľződés szeľirrt

állapodnak meg.

2. a 1. pont a|apj6n fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a praxisjogot megszęÍezni kívánó a
Todi-Doki Szolgáltató Kft-vel, és az ellátĺíséľt felelős Dr. Todenbier Agnes háziorvossal
az e|ő szerző dés a|źúr ásér a.

3. fe|hata|mazza a po|gármesteľt, hogy az előterjesztés mellékletét képező EgészségĹigyi
ellátási szerződést2012. jtnius 01-től 20|7. métjus 31.ig a pľaxisjogot átvevő TodĹ
Doki SzolgáItató Kft-vel, és az e||źttźsért felelős Dr. Todenbieľ Agnes házioľvossal
kösse meg az e|oszerzódésben foglalt feltételekkel akkor, ha az źńvevő oľvos bemutatja

az igazo|ásokat ana vonatkozóan, hogy a kiilzet működtetéséhez sziikséges valamennyi
feltétellel rendelkezik.

4. fe|hata|mazza a po|gármesteľto hogy az önkoľmányzat és a MED-FIZ HlŁioľvosi és

Fizioterépiáts Kft. és az e||áltasért felelős Dr. Rőth Pä|haziorvos köziitt érvényben lévő,
az előteľjesztés mellékletét képező egészségĹigyi elláüási szerződés megszüntetésére

vonatkozó szerzodés aláir ásźł a.

Felelős: polgármesteľ
Haüáridő: l-2. pont esetében: 2012. étpril'is 30.

3-4. pont esetében: 2012. május 31.

A döntés végľehajtását
Intézményfelůigye|etĺ lľoda

Budapest, 20|2. ápri|is 5.

végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztá|y

Töľvényességi el|enorzés:
Rimán Edĺna
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