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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, Komló Város Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) és a Dr. Tamás Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) határozatlan idejű szerződést kötöttek Komló város 
3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás 
ellátására. Az Egészségügyi szolgáltató e tevékenységet dr. Tamás Zsuzsanna doktornő 
személyes közreműködésével biztosítja.  
 
Dr. Tamás Zsuzsanna jelezte, hogy nyugdíjba vonulási szándéka miatt az általa ellátott 
gyermekorvosi körzethez tartozó praxisjogot el kívánja adni dr. Bayerle Tímea csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvos részére 2017. októberében. 
 
Az Önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) vonatkozó 
rendelkezései alapján a praxisjog az orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására 
jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási 
kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető, továbbá a praxisjog olyan személyhez 
kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén elidegeníthető és folytatható.  
 
Dr. Bayerle Tímea 2017. május 4. napján, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
kérelmet nyújtotta be Önkormányzatunkhoz annak tárgyában, hogy a praxisjog vásárlásához 
kapcsolódóan pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
kiírt, a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatása című felhívásra.  
A pályázati felhívás alapján a pályázathoz 2 eredeti példányban csatolni szükséges az ellátni 
kívánt háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót háziorvosként alkalmazza, vagy a pályázó 
személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves 
időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.  
A szándéknyilatkozat jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.  
 
Amennyiben a praxisjog vásárlásának támogatására benyújtott pályázat pozitív elbírálásban 
részesül, Önkormányzatunk az Öotv.-ben foglaltak szerint előszerződést köt a praxisjogot 
megvásárolni kívánó orvossal. Ezen előszerződést a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez 
is mellékelni szükséges. 
A praxisengedély kiadását, valamint a praxisjog adásvételének megvalósulását követően 
Önkormányzatunk megköti a feladat-ellátási szerződést dr. Bayerle Tímea doktornővel, 
továbbá ezen szerződés megkötésével egyidejűleg a Dr. Tamás Egészségügyi Szolgáltató Bt.-
vel fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére kerül sor. A praxisjog átadásának 
tervezett ideje: 2017. november 1. napja.  
 
Az egészségügyi ellátás zavartalan működése, valamint a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet 
területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása 
érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
 
 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Szociális és egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Szándéknyilatkozat Komló város 3. sz. 
házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 3. sz. házi 
gyermekorvosi körzet ellátási területére kiterjedően, házi gyermekorvosi tevékenység 
végzésére legalább 4 év időtartamra dr. Bayerle Tímea doktornővel feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni, amennyiben dr. Bayerle Tímea a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjogát 
adásvétel útján megszerzi.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2017. május 9. 
 
 

Polics József 
polgármester 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

 
 
 



2. sz. melléklet 
 
 
 

Szándéknyilatkozat 
 
 
Alulírott Polics József polgármester, mint Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, 
Városház tér 3., adósz.: 15724100-2-02) képviselője, a Képviselő-testület …/(V.25.) sz. 
határozatában foglaltak alapján az alábbiakról nyilatkozom:  
 
Komló Város Önkormányzata a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátási területére 
kiterjedően, házi gyermekorvosi tevékenység végzésére legalább 4 év időtartamra dr. Bayerle 
Tímea doktornővel feladat-ellátási szerződést kíván kötni, amennyiben dr. Bayerle Tímea a 3. 
sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjogát adásvétel útján megszerzi.  
A praxisjog átadás-átvételének tervezett ideje: 2017. november 1. napja.  
 
 
Komló, 2017. május 25. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 


