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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 29-én tartandó ülésére 

 

 

T á r g y : Az I. háziorvosi körzet alapellátására vonatkozó, a Smart Value Consulting Kft-

vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása               

E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Város, továbbá Kisberény Község Önkormányzata 2009. szeptember 4. napján a 

Smart Value Consulting Kft-vel kötött háziorvosi alapellátási feladat elvégzésére megállapodást. 

A háziorvosi tevékenységet a Kft. tagja, Dr. Kovácsy Tibor háziorvos személyesen látta el 2012. 

október 11-én sajnálatos, tragikus hirtelenséggel bekövetkezet haláláig.  

Ezt követően – a fennálló szerződésben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően – a Kft. ügyvezetője a helyettesítés megszervezéséről gondoskodott. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Praxis tv.) rendelkezése szerint a 

praxisjog jogosultjának halála esetén a jog folytatására a házastárs, illetőleg az egyenesági 

leszármazó jogosult. Amennyiben a folytatásra jogosult személy nem felel meg a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek, úgy a jogosult halálától számított 1 éven belül idegenítheti el a 

praxist a folytatására jogosult személy. 

 

Dr. Kovácsyné Bárány Piroska ügyvezető Asszony önkormányzatunkhoz benyújtott kérelmében 

kérte az Önkormányzatokkal fennálló feladatellátásra vonatkozó szerződés módosítását 

tekintettel arra, hogy a körzet tartós helyettesítése megoldottá vált, továbbá a Smart Value 

Consulting Kft. székhelyének változása okán. A tartós helyettesítés miatt változnának a rendelési 

idők és az ügyeletben való részvételi kötelezettség is. 

 

Háziorvosi feladatok helyettesítés keretében történő ellátása során a kötelező minimum rendelési 

időt heti 7,5 órában határozza meg a vonatkozó jogszabály, míg betöltött háziorvosi körzetnél 

minimum heti 15 órában. A feladatellátó Kft. - tekintettel a körzet nagyságára és az elvégzendő 

feladatokra - heti 18 óra (Lengyeltótiban) +1 óra (Kisberényben) rendelési időt kíván 

meghatározni. 

 

Tárgyi ügyben folyamatos kapcsolatban vagyunk a szakhatóságokkal (MEP, ÁNTSZ), akik az 

egyeztetéseket, a feladatellátási szerződés módosítását folyamatosan kontrollálják, segítik.  

 

Fent idézett Praxis tv. legutóbbi módosítása előírja a praxisjoggal rendelkező háziorvosok és az 

érintett települési önkormányzatok közötti feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatát 2013. 

január 1-ei hatállyal. A Smart Value Consulting Kft-vel fennálló szerződésünket áttekintettük, a 

jogszabályban meghatározott tartalmi feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozatok 

elfogadására. 
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Határozati javaslat 

 

1) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közte és Kisberény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint megbízó és a Smart Value Consulting Kft. (cg.: 

01-09-907626, székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. 2/12., képviseli: Dr 

Kovácsyné Bárány Piroska ügyvezető), mint megbízott között létrejött háziorvosi 

alapellátási feladatellátásra kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Megbízási szerződésben foglalt Smart Value Consulting Kft. adatai az alábbiak 

szerint változik: 

 „székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. 2. em. 12.”,  

 „képviseli: Dr. Kovácsyné Bárány Piroska ügyvezető” 

 

2. A Megbízási szerződés 1.) pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

  „A háziorvosi tevékenységet a Smart Value Cunsulting Kft. a tevékenység  

  végzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező helyettes orvos alkalmazásával  

  látja el a háziorvosi körzet betöltetlenségének idejére.” 

 

3. A Megbízási szerződés 2) b. pontja helyére az alábbi szöveg kerül: 

 „A megbízó - a körzet betöltetlenségére, továbbá az ellátás helyettes orvossal  

 történő biztosítására figyelemmel -eltekint a megbízott ügyeleti szolgálatban való 

 részvételétől.” 

 

4. A Megbízási szerződés 4) a. pontja „legalább négy órát rendel” szövegrész 

helyére az alábbi szöveg lép: 

 „a jelen szerződés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően rendel”. 

 

5. A Megbízási szerződés 1. mellékletében meghatározott rendelési idő az alábbiak 

szerint változik: 

 

Rendelési idő 

 

    Lengyeltóti    Kisberény 

 

    Hétfő:  09.00-13.00 

 

    Kedd:  09.00-13.00 

 

    Szerda: 11.00-14.00  14.15-15.15 

 

    Csütörtök: 10.10-14.00 

 

    Péntek: 09.00-12.00 

  

 

 Egyúttal felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a Megbízási szerződés aláírására.  

  

 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 Határidő: azonnal 
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2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Smart Value Consulting Kft-vel 

fennálló háziorvosi alapellátási feladatellátásra kötött megbízási szerződést az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B.§-ában foglaltaknak megfelelően 

felülvizsgálta és megállapítja, hogy a szerződés a jogszabályban meghatározott tartalmi 

feltételeknek megfelel. 

  

 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 Határidő: azonnal 

  

 

Lengyeltóti, 2012. november 22.    

 

                     Zsombok Lajos      

           polgármester 

 

 
Készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska    Dr. Szatmári Ibolya  

aljegyző      jegyző 


