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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
Ügyiratszám: 26.513-3/2017. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2017. december 11-i ülésére 

 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése alapján a 

praxisjoggal rendelkező háziorvosnak az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kell kötnie. 

 

Dr. Kaiser László 2008 óta látja el a kecskeméti 5001. számú házi gyermekorvosi körzet 

lakosait a dr. Kaiser Med Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: 

háziorvosi szolgáltató) keretében. Dr. Kaiser László kérelmet nyújtott be 

önkormányzatunkhoz a vele megkötött feladat-ellátási szerződése módosításra, tekintettel 

arra, hogy a háziorvosi szolgáltató székhelye megváltozott. 

 

A feladat-ellátási szerződés alapján a háziorvosi szolgáltató részére a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya 

állítja ki a működési engedélyt, ezt követően pedig szintén a háziorvosi szolgáltató részére 

történik a feladat ellátásának finanszírozása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 

megkötött finanszírozási szerződés útján. 

 

Figyelembe véve, hogy mind a működési engedély kiadásának, mind pedig a finanszírozási 

szerződés megkötésének előfeltétele egy olyan feladat-ellátási szerződés megléte, amely a 

háziorvosi szolgálat hatályos adatait tartalmazza, szükséges a feladat-ellátási szerződés 

módosítása. 

 

Javaslom, hogy fentiek figyelembevételével a feladat-ellátási szerződés kerüljön módosításra, 

azzal, hogy a háziorvosi szolgáltató új székhelye 6000 Kecskemét, Kerekes u. 17. szám. 

Egyebekben a korábban megkötött feladat-ellátási szerződés tartalma, így a házi 

gyermekorvosi rendelés helye sem változik. 

 

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. pontja alapján döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. november 20. 

 

 

 

        Engert Jakabné 

        bizottsági elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

          /2017. (XII. 11.) EtB. sz. határozat 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 26.513-3/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a dr. Kaiser Med Gyermekorvosi Szolgáltató Betéti 

Társasággal (Dr. Kaiser László, mint személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvossal) 

a háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére kötött feladat-

ellátási szerződést módosítja, oly módon, hogy a háziorvosi szolgáltató új székhelye 6000 

Kecskemét, Kerekes u. 17. szám. 

 

2. A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a háziorvosi 

feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés módosítását az 1. pontban meghatározottak figyelembevételével aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


