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             ELŐTERJESZTÉS – 9 . 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján 
 
 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2020. február 25. 
A napirendet tárgyaló ülés:  Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette: Lindmayer Eszter jegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 
A tárgyalandó témakör tárgya: Gyermekorvosi praxisjog átadása 
 
 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
Tóthné Dr Stuhl Aranka 2020. február 7-én hivatalosan bejelentette, hogy a 2626 Nagymaros, 
Fő tér 10-12. szám alatt működtetett ……………azonosítószámú házi gyermekorvosi praxis 
jogát elidegeníteni kívánja, Dr. Hajnal Katalin részére. Bejelentette továbbá, hogy a 2626 
Nagymaros, Fő tér 10-12. szám alatti ingatlanon fekvő épületben található rendelőben területi 
ellátási kötelezettséggel működtetett Nagymaros házi gyermekorvosi praxis működtetési jogát 
2020. november1. napjától Dr. Hajnal Katalin gyermekorvos részére kívánja átadni. Tóthné 
Dr. Stuhl Aranka 2020. február 20. napján benyújtotta továbbá a praxis joga elidegenítéséről 
szóló adásvételi szerződést.  
Dr. Hajnal Katalin, a praxisjogot megszerezni kívánó orvos, 2020. február 7-én írásban 
kijelentette, hogy a Nagymaros házi gyermekorvosi körzetet 2020. november 1. napjától 
működtetni kívánja. Kijelentette továbbá, hogy a gyermekorvosi feladatok ellátására a feladat-
ellátási szerződést a Szent Kozma és Damián Egészségügyi és Szakértő Kft. útján kívánja 
megkötni az Önkormányzattal, a szolgáltatást személyesen Dr. Hajnal Katalin nyújtja.  
A praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló orvosi 
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi 
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
körzetben végezhető.  
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Praxistörvény) 
2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a praxisjog „olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni 
értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és 
folytatható”.  
Az idézett jogszabályhely értelmezése szerint az Önkormányzat azzal az egyéb feltételeknek 
is megfelelő orvossal tud együttműködni, aki elődjétől a vagyoni értékű jogot megszerzi. A 
vagyoni értékű jog birtokosának bejelentése szerint ez folyamatban van.  
A nagymarosi gyermek háziorvosi körzet 2020. november 1. napjától történő ellátása, a 
praxisjog átadása érdekében a Képviselő-testület döntése és hozzájárulása szükséges a 
praxisjog átadásáról, valamint az erről szóló előszerződés megkötése.  
Az önkormányzati határozat és előszerződés megkötése alapfeltétele a működési engedély 
iránti kérelem benyújtásának, majd az Önkormányzattal a későbbiekben kötendő 
feladatátvállalási szerződésnek.  
Az előszerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak, a döntést követően az 
előszerződés, illetve a praxisjog megszerzését követően a feladat-ellátási szerződés 
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megköthető. Az új feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a régit meg kell 
szüntetni.  
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 
 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 
 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 
 
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (02. 25.) határozata  

 
 
1. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
nagymarosi házi gyermekorvosi körzetet ellátó Tóthné Dr Stuhl Aranka gyermekorvos 2020. 
november 1. napjától a praxisjogát elidegenítse Dr. Hajnal Katalin gyermekorvos részére, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tóthné Dr Stuhl Aranka gyermekorvossal 
kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló okiratot 
2020. november 1-i hatállyal írja alá.  
 
2. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy 2020. november 1-től a Nagymaros gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó területi 
ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a Szent Kozma és Damián 
Egészségügyi és Szakértő Kft. (képviseli: Dr. Jórász Zsolt) egészségügyi szolgáltatóval.  
 
3. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a határozat melléklete szerinti tartalommal – a nagymarosi gyermek háziorvosi 
tevékenység ellátására irányuló feladat-ellátási előszerződést írja alá a Szent Kozma és 
Damián Egészségügyi és Szakértő Kft-vel.  
 
4. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az előterjesztéshez mellékelt feladat-ellátási szerződés megkötéséről egyeztessen a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal, továbbá arra, hogy a szerződéskötési tárgyalások 
lefolytatását követően, az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a Nagymaros 
gyermek háziorvosi körzetre az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 
§ (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést aláírja a Szent Kozma és Damián 
Egészségügyi és Szakértő Kft.-vel. A feladat-ellátási szerződés aláírásnak feltétele a Dr. 
Hajnal Katalin a 2626 Nagymaros, Fő tér 10-12. szám alatti telephelyre vonatkozó jogerős 
működési engedély eredeti példányának bemutatása.  
 
5. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy amennyiben a Szent Kozma és Damián Egészségügyi és Szakértő Kft. (képviseli: Dr. 
Jórász Zsolt) működési engedéllyel 2020. november 1. napjával még nem rendelkezik, vagy a 
praxis átvétele bármely okból meghiúsul, a körzet helyettesítéssel való ellátásáról szóló 
megbízási szerződést írja alá Tóthné Dr Stuhl Arankával.  
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Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
 
 
7. MELLÉKLET  
Feladatellátási előszerződés 
Feladatellátási szerződés 
 
Nagymaros, 2020. február 20. 
 
 

  Lindmayer Eszter 
jegyző 

 
 


