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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 4. pontja értelmében az egészségügyi alapellátás az önkormányzat által 
ellátandó kötelező közfeladat.  
 
A Képviselő-testület 2020. augusztus 12. napján döntött a 2020. október 1. napjától 
betöltetlen 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása érdekében 
háziorvosi pályázat kiírásáról.  
 
A közzétett pályázati kiírás szövegében a pályázatok elbírálására irányadó 
határidőként 2020. szeptember 25. napja került megjelölésre, azonban tekintettel 
arra, hogy azok elbírálása, érvénytelenítése kizárólagosan a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik, így a pályázat elbírálására megadott határidőt akként kell 
értelmezni, hogy a pályázat elbírálására a képviselő-testület megadott határidőhöz 
legközelebb eső ülésén kerül sor. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése alapján, közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján 
létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett 
és a pályázati feltételeknek megfelelt.  
 
I. A háziorvosi állás betöltésének feltételeit az alábbi jogszabályi rendelkezések 
szabályozzák: 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11.§ (1) bekezdése értelmében: 

„Háziorvosként – a házi gyermekorvos kivételével – az az általános orvosi 
oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki 

a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy 

b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi 
gyakorlattal 

rendelkezik, vagy 
c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, 

illetőleg háziorvosi feladatokat látott el.” 

Továbbá az EüM rendelet 11.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat által igazolt 
területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés 
megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat 
területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat az szakorvos, aki a 
következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik: 1. aneszteziológia és 
intenzív terápia, 2. arc-, állcsont- és szájsebészet, 3. belgyógyászat, 4. 
bőrgyógyászat, 5. csecsemő- és gyermekgyógyászat, 6. érsebészet, 7. fizikális 
medicina és rehabilitációs orvoslás, 8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan), 9. fül-
orr-gégegyógyászat, 10. gasztroenterológia, 11. geriátria, 12. gyermek- és 
ifjúságpszichiátria, 13. gyermeksebészet, 14. hematológia, 15. honvéd-, 
katasztrófa- és rendvédelem orvostan, 16. idegsebészet, 17. infektológia, 18. 
kardiológia, 19. klinikai onkológia, 20. mellkassebészet, 21. nefrológia, 22. 
neurológia, 23. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia), 24. 
oxyológia és sürgősségi orvostan, 25. plasztikai és égés-sebészet, 26. pszichiátria, 
27. repülőorvostan, 28. reumatológia, 29. sebészet, 30. szemészet, 31. szívsebészet, 
32. szülészet-nőgyógyászat, 33. tüdőgyógyászat, 34. urológia. 



Az EüM rendelet 11.§ (4b) bekezdése értelmében „A (4) bekezdés szerinti módon, 
háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység a 
háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi 
tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi tevékenység 
megkezdése előtt a szakorvos a képzésére az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal (a továbbiakban: ÁEEK) szerződést köt.” 

A pályázati felhívásra három pályázat érkezett: Dr. Nehmé Michel, Dr. Posgay 
Titanilla és Dr. Kádár Zsuzsanna nyújtották be pályázatukat, melyek tartalmukat 
tekintve megfeleltek a pályázati felhívás előírásainak.  
 
A képviselőtestület 2020. évi szeptember 29-i ülésére mindhárom pályázó meghívást 
kapott, ahol lehetőségük nyílik egy rövid szakmai bemutatkozásra. A koronavírus-
járvány helyzetre tekintettel a pályázatok elbírálását nem befolyásolja hátrányosan, 
amennyiben a pályázó a testület ülésén nem tud megjelenni. Ebben az esetben a 
benyújtott pályázat alapján dönt a képviselő-testület.  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hallgassa meg a pályázókat, majd ezt követően 
vitassa meg a pályázatokat, és mérlegelési jogkörben hozzon döntést a nyertes 
pályázóról. 
 
II. A pályázati eljárás eredményessége esetén az Önkormányzat előszerződést-köt a 
háziorvos-jelölttel, akinek meg kell tennie a szükséges lépéseket a praxisengedély 
kiadásához, majd a háziorvos praxisengedélyének megszerzését követően az 
Önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyt létesít a nyertes pályázóval az alábbi 
rendelkezéseket is figyelembe véve: 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1.§ 
(2) bekezdés a) pontja szerint „önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási 
kötelezettség körében az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a 
háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) 
által nyújtott egészségügyi ellátás” 
 
Az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Öotv. Vhr.) 3.§ (1) bekezdése alapján, az Öotv.-ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi 
tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet. 
 
Az Öotv. 1.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében, „praxisjog: az egészségügyi 
államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi 
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló 
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben 
végezhető.” 
 
Fenti rendelkezések alapján megállapítható, hogy a háziorvos által területi ellátási 
kötelezettség körében nyújtandó egészségügyi ellátás önálló orvosi tevékenységnek 
minősül, amely tevékenység praxisengedély birtokában végezhető. 
 
Az Öotv. Vhr. 4. § (1)-(5) bekezdései szerint, a praxisengedélyt az engedélyező szerv 
annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint jogosult és becsatolja az önkormányzattal kötött 
előszerződést. 
 
Az Öotv. 2/B.§-a értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az önkormányzat 
között feladat ellátási szerződést kell kötni. A hivatkozott szakasz (7) bekezdése 



alapján, a közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos 
esetében a feladat ellátási szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat - a 
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal összhangban – kell alkalmazni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon döntést 
róla. 
 
Mikepércs, 2020. szeptember 25. 
         Tímár Zoltán s.k 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
……../2020. (IX.29.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

JAVASLAT 
 

 
I.) Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy területi 
ellátási kötelezettsége teljesítéseként, területi ellátási érdekből a 2020. október 1. 
napjától kezdődően betöltetlen Mikepércs I. számú háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása érdekében kiírt 
pályázatot eredményesnek nyilvánítja, …………………………………… pályázóval kíván 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni, melynek feltétele, hogy a 
nyertes pályázó az 1. sz. háziorvosi körzet praxisjogát megszerezze. Az 1. sz. háziorvosi 
körzet betöltetlenségének idejére a háziorvosi ellátást Mikepércs Községi 
Önkormányzat tartós helyettesítéssel kívánja megvalósítani, a háziorvosi körzetekben 
szokásos helyettesítési rend szerint, és utasítja a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
  
II.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti előszerződés megkötésére, 
valamint a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 

➢ Határidő: azonnal 
➢ Felelős: Tímár Zoltán polgármester  

 


