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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
Ügyiratszám: 63-12/2018. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2018. május 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása 
 

Dr. Pintér Ferenc praxisjoggal rendelkező vállalkozó háziorvos kezdeményezte a háziorvosi 

feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére az önkormányzattal kötött 

megállapodása meghosszabbítását. A doktor úr egyéni vállalkozás keretében, a Kecskemét, 

Kápolna u. 15. szám alatti rendelőben az 0015. számú körzetben látja el feladatát. 

 

A feladatellátási szerződést az önkormányzat a feladatot ellátó orvossal a rá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárának eléréséig – de legalább 5 évre – köti meg. Ezen időpontot követően a 

feladat-ellátási szerződés meghosszabbítására egyedi elbírálás alapján van lehetőség. 

 

Dr. Pintér Ferenc háziorvos a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2018. június 3. napján 

eléri. 

 

A feladat-ellátási szerződés meghosszabbításáról a bizottság jogosult dönteni. Az önálló 

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

praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 

között feladat-ellátási szerződést kell kötni. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a 

feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év, ezért annak meghosszabbítása sem 

szólhat rövidebb időtartamra. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a szerződés meghosszabbítását 

szakmailag támogatja. 

 

Javaslom, hogy az önkormányzat Dr. Pintér Ferenccel a feladat-ellátási szerződést 2018. 

június 4. napjától 2023. június 4. napjáig hosszabbítsa meg. 

 

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, 2018. április 23. 

 

 

 

        Engert Jakabné 

         bizottsági elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

          /2018. (V. 28.) EtB. sz. határozat 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 63-12/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy Dr. Pintér Ferenc egyéni vállalkozóval, mint személyes 

ellátásra kötelezett háziorvossal, a háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel 

történő végzésére kötött feladat-ellátási szerződést 2018. június 4. napjától 2023. június 4. 

napjáig meghosszabbítja. 

 

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

feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés módosítását az 1. pontban meghatározott időtartam figyelembevételével aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


