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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 

Ügyiratszám: 18.713-4/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2015. június 22-i ülésére 

 

 

Tárgy: Dr. Koncz István praxisjog vásárlása 
 

 

2014 szeptemberében a 0014. számú felnőtt háziorvosi praxis jogosultja, Dr. Horváth Emőke, 

elhunyt. Praxisjogának folytatására – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (4) bek. b) pontja értelmében – egyenesági leszármazója 

jogosult. Tekintettel arra, hogy az egyenesági leszármazó, Dr. Szőke Ferenc Pál, a praxisjog 

továbbvitelére vonatkozó jogszabályi feltételeknek nem felel meg, így a praxisjogot a korábbi 

jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti Öotv. 

2. § (6) bek.. 

 

Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a 

praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy 

bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Dr. Szőke Ferenc Pál bejelentette, hogy a 

Kecskemét, Kada Elek u. 4/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben területi 

ellátási kötelezettséggel bíró 0014. számú felnőtt háziorvosi praxist értékesíteni kívánja Dr. 

Koncz István részére. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a 

praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, 

de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 

 

Dr. Koncz István jelenleg nem rendelkezik praxisjoggal, de a praxisjog megszerzéséhez 

szükséges feltételek meglétét igazolta. A tevékenység végzéséhez szükséges képesítéssel 

rendelkezik, a körzethez tartozó lakosokat a Dr. Horváth Bt. által alkalmazott orvosként 

kívánja ellátni. Dr. Koncz István jelenleg a sürgősségi ellátásban dolgozik, szakmai 

tapasztalata alkalmassá teszi a feladat ellátására. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága főigazgató főorvosa, Dr. Kellermann 

Péter a Dr. Koncz Istvánnal történő feladat-ellátási szerződés megkötését szakmailag 

támogatja. 

 

Az Öotv. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben az (1) bekezdés szerinti 

önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv 

véleményének kikérését követően – a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a 
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praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási 

szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek. 

 

Megkértük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) véleményét a praxisjog 

elidegenítéséről és az azt megszerezni kívánó orvos személyéről, amely vélemény szerint a 

praxisértékesítésnek akadálya nincs. 

 

A Népegészségügyi Osztály annak a kérelmezőnek ad praxisengedélyt, aki teljesíti a Korm. 

rendelet 4. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételeket, köztük azt, hogy az önkormányzattal 

feladat-ellátási előszerződést kötött. A Népegészségügyi Osztály által kiadott praxisengedély 

igazolása esetén megköthetjük a feladat-ellátási szerződést, amely a működési engedély 

kiadásának egyik előfeltétele. A működési engedélyt szintén a Népegészségügyi Osztály adja 

ki, ennek megszerzése után az új orvos megkezdheti a felnőtt háziorvosi tevékenységet. 

 

Javaslom, hogy Dr. Koncz Istvánnal az önkormányzat kösse meg a határozat melléklete 

szerinti előszerződést, majd a praxisengedély megszerzését követően a 0014. számú felnőtt 

háziorvosi praxis vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés kerüljön megkötésre. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.1.15. pontjában foglalt hatáskörében döntését 

a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

 

 

K e c s k e m é t, 2015. június 2. 

                     

 

 

  

         Engert Jakabné  

                                                                                                           bizottsági elnök 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  

                   ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság   

2015. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

          /2015. (VI.22.) EtB. számú határozat 

Dr. Koncz István praxisjog vásárlása 
 

Az Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert Jakabné bizottsági elnök 18.713-4/2015. 

számú előterjesztését és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1.15. pontjában foglalt hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

1. A Bizottság úgy dönt, hogy Dr. Koncz Istvánnal az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a határozat melléklete 

szerinti előszerződést az önkormányzat megköti, és vele a 0014. számú felnőtt 

háziorvosi praxis (Kecskemét, Kada Elek u. 4/A.) orvosaként feladat-ellátási 

szerződést kíván kötni, amennyiben Dr. Koncz István a Kecskemét, Kada Elek u. 4/A. 

sz. alatti praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja. 

 

2. A Bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 0014. számú 

felnőtt háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély kiadása esetén e praxis 

tekintetében a vegyes fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 

végzésére Dr. Koncz Istvánnal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést kösse meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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a …/2015.(VI.22.) EtB. számú határozat melléklete 

 
 

 

Előszerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, székhelye: Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH szám: 

15724540-8411-321-03) - továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről Dr. Koncz István (lakcím: Kecskemét, Helikon u. 40., an: Dr. Bézi Katalin 

Erzsébet, szül.: Kecskemét, 1971. február 13., adóazonosító jel: 8380280164) – továbbiakban: 

egészségügyi szolgáltató  – között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Kecskemét, Kada 

Elek u. 4/A. sz. alatti, 0014. számú felnőtt háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) 

feladatai ellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény (Öotv.) 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.  

 

2. Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen 

előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb jelen 

előszerződés 4. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási 

szerződést kötni a Praxis felnőtt háziorvosi feladatainak ellátására, amennyiben 

egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. 

Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.  

 

4. Felek a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesülése esetén 

legkésőbb 2015. szeptember 20. napjáig kötelesek. 

 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-

ellátás feltételeit. 

 

6. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ha valamely fél a 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés 

megkötését a jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a 

Ptk. 6:73. § (1) bek. szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását. A 

szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a felek hatáskörtől függően kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
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7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) 

bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt 

feltételek hiánya esetén.  

 

8. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2015. szeptember 20. napjáig hatályos, de az 

előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.    

 

 

Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás ás értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. …………………………..  

 

 

 

 

 

           ………..…………………………                          ………………………………….. 

 KMJV Önkormányzata képviseletében            egészségügyi szolgáltató képviseletében 

         Szemereyné Pataki Klaudia                                       Dr.  Koncz István 

   polgármester 
 

  

 


