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I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Huszár Gabriella egyéni vállalkozó feladatellátási szerződést kötött a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzattal a 300092793-as számú, területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi praxishoz tartozó körzet lakosságának ellátására. A doktomő kizárólagosan 
rendelkezik az ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 19. szám alatti telephelyen területi ellátási 
kötelezettséggel működő 300092793-as számú háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisjoggaL 
Dr. Huszár Gabriella háziorvos 2016 szeptemberében bejelentette, hogy praxisjogát dr. Rácz 
Sándor belgyógyász és gasztroenterológus szakorvos számára kívánja elidegeníteni. 

A Képviselő-testület a fenti bejelentést tudomásul véve a háziorvosi praxisjog 
elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről szóló 299/2016. (IX. 22.) KÖKT 
határozatában kinyilvánította, hogy dr. Rácz Sándorral a praxisjog megszerzését követően 
feladatellátási szerződést kíván kötni. A döntés értelmében az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi IL törvény (a továbbiakban: praxistörvény) alapján feladatellátási 
előszerződést kötöttünk. 

2016 novemberében Huszár doktomő bejelentette, hogy dr. Rácz Sándor praxisvásárlási 
szándékától - az Országos Egészségpénztár által meghirdetett praxisvásárlási támogatás iránti 
pályázatának késedelmes elbírálására való hivatkozással -elállt. 

A praxiseladás meghiúsulása ellenére dr. Huszár Gabriella úgy döntött, hogy a háziorvosi 
tevékenységét a nyugdíjazásamiatt nem kívánja tovább folytatni, ezért az Önkormányzattal 
kötött feladatellátási szerződését 2016. november 30-val felmondta. A feladatellátási 
szerződés XL fejezet l. pontja értelmében a határozatlan időtartamra kötött szerződés rendes 
felmondása esetén a felmondási idő 6 hónap, melyre tekintettel a megbízási jogviszony 2017. 
május 31-vel szűnik meg. A praxisban dolgozó asszisztens a PRO P A TIENTEM Szolgáltató 
Bt. (cégvezető: dr. Huszár Gabriella) alkalmazásában áll, a doktomővel együtt ő is távozik. 

Huszár doktomő tájékoztatása szerint a praxiselidegenítési szándékáról nem tett le, de 
sajnálatos módon a hirdetései nem jártak sikerrel, a meghiúsult adásvételt követően egyetlen 
érdeklődő sem jelentkezett. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIIL törvény alapján a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi ellátásról. Az 
Önkormányzat értelemszerűen nem rendelkezik praxisjoggal, hiszen azt személyhez 
kapcsolódó vagyoni jogként definiálja a praxistörvény, azonban egészségügyi szolgáltatóként 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnak (a továbbiakban: Bárka) kell gondoskodnia 
a körzet ellátásáról 2017 júniusátóL 

Az általános orvoshiány az alapellátást is súlyosan érinti, amely már a budapesti kerületekben 
is érzékelhető, hiszen helyettesítési feladatokra is csaknem lehetetlen megfelelő képzettséggel 
rendelkező orvost találni. A praxis ennek ellenére a doktomő távozását követően nem 
maradhat ellátatlanul. A kerületben helyettesként tevékenykedő háziorvosokkal folytatott 



tárgyalásaink eredményeként a praxis háziorvosi ellátása ideiglenesen helyettesítéssel, 
megbízási jogviszonyban, az asszisztencia pedig közalkalmazotti jogviszony keretében 
biztosítható. 

Állandó, az adott körzetben praxisjoggal rendelkező orvos hiányában az asszisztensi feladatok 
ellátására egy fő álláshelyet szükséges biztosítani a Bárka számára. A Bárka engedélyezett 
létszámajelenleg 187,8 fő. 

II. Hatásvizsgálat 

Az álláshely engedélyezésével a Bárka biztosítani tudja az asszisztensi feladatok ellátását, 
amely az Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladata. 

III. A végrehajtás feltételei 

A személyi feltételek rendelkezésre állása esetén a körzet lakosságának folyamatos ellátása 
érdekében a PRO P A TIENTEM Szolgáltató Bt. működési engedélyének visszavonásával 
egyidejűleg kémi kell a Bárka működési engedélyének módosítását az egészségügyi 
államigazgatási szervtől (ÁNTSZ), majd ennek birtokában a Bárkának a körzet ellátására 
finanszírozási szerződést kell kötnie a Nemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőveL 

A közalkalmazott asszisztens bérének fedezeteként a 2017. június l-jétől november 30-ig 
terjedő időtartamra összesen l 345 776 Ft-ot a Bárka költségvetésében szükséges biztosítani 
az alábbiak szerint: 
Garantált illetmény 
asszisztensi pótlék 
személyi juttatás összesen 
szociális hozzájárulási adó 
személyi juttatás összesen 
szociális hozzájárulási adó 
Cafeteria 
továbbképzés 
béren kívüli juttatás 14%-os EH O-ja 
béren kívüli juttatás 15%-os adója 

161 OOO Ft/hó, 
7 200 Ftlhó, 

168 200 Ftlhó, 
3 7 004 Ft/hó, 

l 009 200Ft/év, 
222 024 Ft/év, 

73 346 Ft/év, 
12 OOO Ft/év, 
14 099 Ft/év, 
15 107Ft/év. 

A fedezet forrását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. 
(Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) 
sorának terhére javasalom biztosítani. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. április,~:' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~~~\)( 
~r. s~-Krisztián 
Jegyzo 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2017. (IV. 27.) határozata 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
számú egészségügyi alapellátási körzetben az asszisztensi feladatok ellátása céljából a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 188,8 főben határozza meg. 

2. A Képviselő-testület a létszámnövekedés fedezetéül l 345 776 Ft összeget biztosít a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ költségvetésében a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. sora (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre 
nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2. pontban meghatározott előirányzat 

átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 


