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Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Az egészségügyi ellátás biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján kötelező önkormányzati feladat. 
A háziorvosok, a házi gyermekorvosok, valamint a fogorvosok az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint látják el az 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó tevékenységüket.  
 
A körzet háziorvosi feladatait korábban a HAMULAMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft. látta 
el dr. Retek Edit praxisjog-tulajdonos háziorvos személyes közreműködésével. A feladat-
ellátási szerződés azonban az egészségügyi szolgáltató kezdeményezésére 2015. október 31-
vel megszüntetésre került. A két képviselő-testület 2015. november 1-jével a háziorvosi 
feladatok helyettesítéssel történő ellátására a praxis újbóli betöltéséig feladat-ellátási 
szerződést kötött a Dr. Mihályi Zsuzsanna Orvosi Bt-vel.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) és (8) bekezdései 
kimondják, hogy a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. A 
praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 13/A § (1) bekezdése kimondja, hogy a praxisjog elidegenítésére a 
feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. 
 
Dr. Retek Edit háziorvosnak 2016. április 30-ig volt a jogszabályok szerint lehetősége arra, 
hogy a praxisjogát értékesítse. Erre azonban nem került sor, így a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
hivatalból visszavonta dr. Retek Edit praxisjogát. A visszavonásról szóló határozat 2016. 
augusztus 23-án lett jogerős, melyről az értesítést a múlt hét közepén kapta meg az 
Önkormányzat.  
 
Az Önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége a háziorvosi alapellátás zavartalan és 
folyamatos biztosítása, így a Mosonszolnok-Újrónafő vegyes háziorvosi körzetben a 
háziorvosi ellátás hosszútávú, nem helyettesítésen alapuló biztosítása érdekében a praxist 
meg kell hirdetni.  A pályázati kiírást az Egészségügyi Közlönyben és a helyben szokásos 
módon is meg kell jelentetni.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a határozati javaslatba foglalt pályázati kiírást 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Mosonszolnok, 2016. szeptember 9. 
 
  Török Sándor     Kertész Attila 
  polgármester     polgármester 
Mosonszolnok Község Önkormányzata  Újrónafő Község Önkormányzata 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

…./2016. (IX.15.) Kt. határozat 
 
 
 

1. Mosonszolnok/Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosonszolnok 
és Újrónafő községek közigazgatási területét lefedő vegyes háziorvosi körzet 
háziorvosi feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg: 

 
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben 
A munkavégzés helye: Mosonszolnok és Újrónafő községek vegyes háziorvosi körzete 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes (felnőtt 
és gyermek) háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, vagy gazdasági 
társaság tagjaként, vagy az Önkormányzatokkal köz-, vagy egyéb alkalmazotti jogviszonyban, 
a háziorvosi ügyeleti rendszerben való részvétel.  
 
Juttatások: 

- a háziorvosi feladatokra a MEP-től kapott támogatás, 
- az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítják a feladat-

ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt, 
- az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó 

költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az 
egészségügyi szolgáltató támogatásáról (?????????????????????) 

- szakképzett asszisztencia biztosítása (?????????????????????). 
 
Pályázati feltételek: 
 

- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 
(V.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint 

- a praxisengedélyhez szükséges, jogszabályokban előírt feltételek igazolása, 
- büntetlen előélet. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

- jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata, 
- képesítést igazoló okiratok másolata, 
- szakmai önéletrajz, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata, 
- működési nyilvántartási igazolvány másolata, 
- nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik. 
 
A pályázatnál előnyt jelent: felhasználó szintű számítógépes ismeret. 
 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a szükséges 
engedélyezési eljárást követően tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10. 
 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban 
Mosonszolnok Község Önkormányzata nevére és címére (9245 Mosonszolnok, Fő u. 44.), 
vagy e-mailben: a mosonszolnok@mosonszolnok.hu címre. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Török Sándor Mosonszolnok Község 
Polgármestere nyújt a 06-96-566-017 vezetékes, vagy a 06-20-340-5138 mobilszámon, 
valamint Kertész Attila Újrónafő Község Polgármestere a ……………… (telefonszámon). 
 
 

2. Mosonszolnok/Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Török 
Sándor Mosonszolnok Község Polgármesterét, hogy a jogszabályoknak megfelelően a 
pályázati felhívást tegye közzé és a pályázati eljárást folytassa le. 

 
 
Felelős: Török Sándor Mosonszolnok Község Polgármestere 
Határidő: 2016. november 10. 
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