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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert jelenleg a Komló város 3. sz. házi 
gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatást dr. Tamás 
Zsuzsanna látja el. 
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 részére. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület 64/2017. (V.25.) sz. 
határozatával szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet 
ellátási területére kiterjedően dr. Bayerle Tímea doktornővel feladat-ellátási szerződést kíván 
kötni, amennyiben dr. Bayerle Tímea a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisjogát adásvétel 
útján megszerzi.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1)-
(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó 
orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal 
érintett települési önkormányzatnak. 
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat – a praxisjog engedélyezésére jogosult 
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően – 

a.) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén – az 
adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek 
előszerződést kötnek.” 

 
A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően dr. Tamás Zsuzsanna a praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó szándékát 2017. május 26. napján kelt levelében bejelentette, mely levél jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Fent hivatkozott jogszabály értelmében Komló Város Önkormányzat kérésére, a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi osztálya igazolta, hogy dr. 
Bayerle Tímea, a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Ezen 
igazolás jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XIII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak alapján dr. Bayerle Tímea doktornőnek a 
praxisengedély kiadása iránti kérelméhez csatolnia kell az Önkormányzatunkkal kötött 
előszerződését. Annak érdekében, hogy a praxisjog megszerzését követően dr. Bayerle 
Tímeának a feladat-ellátáshoz szükséges jogerős működési engedélye legyen, a 
praxisengedély iránti kérelmet augusztus hónapban szükséges benyújtania.  
 
Az előszerződés (3. sz. mellékelt) tárgya a 7300 Komló, Alkotmány u. 40. sz. alatt, területi 
ellátási kötelezettséggel működő, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII.16.) sz. ökr. rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott, Komló 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi 
gyermekorvosi szolgáltatás ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése.  
A feladat-ellátásra vonatkozó részletes szabályozás a feladat-ellátási szerződésben kerül 
rögzítésre, mely szerződést a Tisztelt Képviselő-testületnek is tárgyalnia szükséges a 
későbbiekben. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 az „Előszerződés megkötése a Komló 
város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás 
ellátására vonatkozóan” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi dr. Tamás Zsuzsanna bejelentését, a Komló 3. sz. 
házi gyermekorvosi körzethez tartozó praxisjog átruházásához kapcsolódóan.  
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét 
képező előszerződés aláírására. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2017. június 12.  
 
 

                                                     Polics József 
                                                               polgármester  



1. sz. melléklet 
 

 



2. sz. melléklet 

 



3. sz. melléklet 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI EL ŐSZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 
 
Amely létrejött egyrészről  
Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., adószáma: 15724100-2-02, 
törzsszáma: 724100, képviseli: Polics József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről  
dr. Bayerle Tímea (7300 Komló, Vértanuk u. 30., születési helye és ideje: Dombóvár, 1979. 
szeptember 26., anyja neve: Szabó Mária), a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató között  
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
(továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően dr. Tamás 
Zsuzsanna a Komló 3. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó praxisjogának elidegenítésére 
vonatkozó szándékát a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Bayerle Tímea doktornő 
személyének megjelölésével Önkormányzat részére bejelentette.  
 
2. Jelen előszerződés tárgya a 7300 Komló, Alkotmány u. 40. sz. alatt, területi ellátási 
kötelezettséggel működő, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII.16.) sz. ökr. rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott, Komló 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi 
gyermekorvosi szolgáltatás ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése.  
 
3. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott feladat ellátására egymással határozatlan 
időtartamú feladat-ellátási szerződést kötnek amennyiben Egészségügyi szolgáltató a praxist 
megvásárolta, valamint a praxisengedélyt megszerezte, továbbá ezen feltételek teljesülését 
hitelt érdemlően Önkormányzat részére igazolja.  
 
4. Felek kijelentik, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban rögzített 
feltételek teljesülése esetén, de legkésőbb 2017. november 30. napjáig sor kerül.  
 
5. Felek rögzítik, hogy a feladatellátás részleteit az Öotv. 2/B. §-ában meghatározott 
minimális tartalmi elemeknek megfelelően a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák. 
 
6. Egészségügyi Szolgáltató jelen előszerződést az önálló orvosi tevékenység végzéséről szóló 
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben 
szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja. 
 
7. Bármelyik fél a feladat-ellátási szerződés megkötését megtagadhatja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek teljesülésének 
hiánya esetén.  



 
8. Jelen előszerződés az aláírásának napjától a feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének 
napjáig hatályos.  
 
9. A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Öotv., valamint a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
10. Jelen előszerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után alulírott helyen és napon jóváhagyólag írták alá. 
 
11. Jelen előszerződés négy, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 
két példány az Egészségügyi Szolgáltatót, két példány Önkormányzatot illeti meg.  
 
 
Komló, 2017. ……………  
 
 
………………………………………….   …………………………………… 
            Polics József      dr. Bayerle Tímea 
                   polgármester              Egészségügyi szolgáltató 
       Komló Város Önkormányzat 
 
 
 
Záradék:  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előszerződés megkötését a……./2017. 
(VI.29.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 

 


