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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata, mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) és a Medina-

Vital Kft., mint háziorvosi ellátásra jogosult egészségügyi vállalkozás, Megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott) 2020. január 23. napján, 491/2000. számon Ellátási Szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) kötöttek területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátási 

feladat ellátására. 

 

A Szerződés 9. pontja a következő rendelkezést tartalmazza: 

„Megbízott a szolgáltatást a Nagytarcsa, Széchenyi utca 62. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő vagy az önkormányzat által biztosított rendelőben nyújtja, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően heti minimum 15 óra rendelési időben. A 

rendelési idő meghatározásánál a Megbízott köteles biztosítani a napi minimum 3 óra 

rendelési időt a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet előírásainak megfelelően. A rendelési idő 

beosztását az 1. számú függelék tartalmazza.” 

 

Szerződés  

„1. számú függelék: A rendelési idő 

 Rendelési idő 

Hétfő 08 – 12 

Kedd 14 – 18 

Szerda 08 – 12 

Csütörtök 13 – 17 

Péntek 08 – 12” 

 

Megbízott képviselője dr. Dutka Edina 2022. július 5. napján, e-mailen kéréssel fordult a 

Polgármesterhez és a Jegyzőhöz, melyben előadta, hogy tavaly novemberben belépett a 

praxisközösségbe. Ennek vannak bizonyos feltételei, amelyek most lesznek aktuálisak, és 

amelyeket ellenőriznek majd. A feladatellátási szerződésének módosítását kérelmezi, 

miszerint a 20 óra rendelési időből 6 órát kell megjelölni prevenciós rendelésnek. Kéri, hogy a 

szerződés úgy kerüljön módosításra, hogy minden nap az utolsó 1 óra, illetve pénteken 2 óra 

prevenciós rendelés legyen. 

 

A prevenciós rendelésen a háziorvos elsősorban a behívott és előjegyzett páciensei számára 

egészségi állapotfelmérést, védőoltást, szűrést, krónikus beteggondozást és egészségügyi 

tanácsadást végez. A prevenciós rendelés a háziorvosi tevékenység körébe jelenleg is tartozó 

preventív feladatok elvégzésére szánt dedikált rendelési idő megteremtését jelenti. A rendelés 

szakmai tartalmát a helyi igényeknek megfelelően a háziorvos határozhatja meg.  

 

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 2. § (2) bekezdése alapján: 

„2. § (1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Eüatv.) szerinti praxisközösség a (2) és (3) bekezdés szerinti formákban 

jöhet létre. 

(2) Az egészségügyi alapellátási szakmai együttműködés érdekében a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti területi 

kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén egy-egy - a terület 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból (a továbbiakban együtt: 

szolgálat) álló - kollegiális praxisközösség jön létre.” 
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A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében: 

„3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségben való részvétel 

feltétele, hogy a szolgálatot működtető a praxiskezelő által közzétett formában 

praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy orvosával 

szolgálatonként vállalja  

a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt, 

b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való 

részvételt, 

c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós 

rendeléssel, 

d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok 

alkalmazását, 

e) a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai 

adatok összeállítását és megadását, 

f) a területen működő szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását, 

g) a területen működő szolgálatokkal és ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend 

kialakítását.” 

 

Fenti jogszabályhelyek megalapozzák Megbízott kérelmét és szükségessé, indokolttá 

teszik a Szerződés módosítását az alábbiaknak megfelelően. 

 

Megbízott javaslata alapján a Szerződés 9. pontja a következők szerint módosulna:  

Megbízott a szolgáltatást a Nagytarcsa, Széchenyi utca 62. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő vagy az önkormányzat által biztosított rendelőben nyújtja, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően heti minimum 20 óra rendelési időben, amely 

rendelési időből 6 óra prevenciós rendelés. A rendelési idő meghatározásánál a 

Megbízott köteles biztosítani a napi minimum 3 óra rendelési időt a 4/2000.(II.25.) EüM 

rendelet előírásainak megfelelően. A rendelési idő beosztását az 1. számú függelék 

tartalmazza. 

 

 

Megbízott javaslatának figyelembevételével a prevenciós rendelés a heti 20 óra rendelési idő 

alapján a Szerződés 1. számú függelékében a következők szerint alakulna: 

 

1. számú függelék: A rendelési idő 

 Rendelési idő Prevenciós rendelés 

Hétfő 08 – 11 11 - 12  

Kedd 14 – 17 17 - 18 

Szerda 08 – 11 11 - 12 

Csütörtök 13 – 16 16 - 17 

 Péntek 08 – 10 10 – 12 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 22. 

 

                                                                                Gulyás Tamás István s.k. 

                                                                                         polgármester  
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Határozati javaslat: 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2022. (XI. 28.) sz. 

határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Medina-Vital 

Kft.-vel 2020. január 23. napján megkötött Ellátási Szerződés 9. pontját és 1. számú 

függelékét akként módosítja, hogy a heti rendelési időt 20 órára emeli, mely heti 6 óra 

prevenciós rendelési időt foglal magában. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a módosító szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester  


