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Tisztelt Képviselő-testületek! 
 
Dr. Benedek Ádám a Lesenceistvánd , Uzsa Önkormányzatok közös fenntartásában működő 
háziorvosi körzet orvosa 2014. június 30. napjával közös megegyezés alapján kezdeményezte 
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését. 

A  Lesencetomaj–i székhellyel működő háziorvosi körzetben a praxist a korábbi háziorvos 
elhalálozását követően  dr. Hajzer András háziorvos szerezte meg , aki egyben  a helyettesítési 
feladatokat  is ellátja  a Lesenceistvánd , Uzsa háziorvosi körzetben.  
 

A képviselő-testületek – az előzetes tárgyalásokon elhangzottakkal összhangban – a 2014. 
június 25.napján megtartott együttes ülésükön határozatokat hoztak arról ,hogy a praxist össze 



kívánják vonni a lesencetomaji székhelyű háziorvos meglévő praxisával figyelemmel arra , 
hogy a helyettesítő feladatokat Lesenceistvándon és Uzsán dr. Hajzer András látja el. 
A meghozott határozatokat megküldtük Lesencetomaj és Lesencefalu községek 
polgármestereinek ,kérve azt , hogy a praxisok egyesítését a képviselő-testületek hagyják 
jóvá. A Lesencetomaj , Lesencefalu községek képviselő-testületei a praxis egyesítési 
kezdeményezésünket elutasították. Ennek következtében a dr, Benedek Ádám korábbi 
háziorvos praxisjogát nem tudta átruházni Dr. Hajzer Andrásra , mivel a 2000. évi II. törvény 
értelmében háziorvos csak egy praxisnak lehet egyidejűleg tulajdonosa. A praxis tulajdonjoga 
„visszaszállt” az önkormányzatokra. 

A döntésről szóló értesítést követően intézkedtünk a tartósan betöltetlen praxis 
meghirdetéséről  ,  a háziorvosi körzet működési engedélyének módosításáról , továbbá a dr. 
Hajzer és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-al a kialakult helyzethez igazodó 
megállapodás megkötéséről.  

Az ÁNTSZ a tartós helyettesítésről szóló működési engedélyt  2017. augusztus 30. napjáig 
terjedő időszakra adta ki. A módosított OEP finanszírozási szerződés értelmében a praxis 
finanszírozása  a tartós helyettesítés miatt számot tevően csökkent.  
A praxis meghirdetését követően  ,  annak megszerzésére történt jelentkezés . dr. Imre Bence 
rezidens háziorvost személyesen is meghallgatták a Képviselő-testületek. Az akkor még nem 
ismert jelenlegi helyzet alapján a képviselő-testületek szándéknyilatkozatot tettek arra 
vonatkozóan , hogy amennyiben dr. Imre Bence a háziorvosi praxis megszerzéséhez 
szükséges ún. licence vizsgát megszerzi  a praxis jog részére átadásra kerül. Erről a képviselő-
testületek  67/2015.(X.22.)  , 54/2015.(X.22.) számú határozataikkal döntöttek. 
Amennyiben a praxis egyesítési javaslatot a Képviselő -testületek jóváhagyják dönteni 
kell a  fenti  határozatok visszavonásáról is ! 
Lesencetomaj és a Lesencefalu önkormányzatok képviselő-testületei a praxisegyesítési 
javaslatról szóló korábbi  elutasító határozataikat a 2016. február 10. napján megtartott 
együttes ülésükön  felülvizsgálták , és a hozzájárulásukat adták a praxisegyesítéshez, 
amennyiben  keddenként 1,5 óra rendelési idő többletet tud biztosítani Lesencetomaj 
községben.  
A döntés nyilvánvalóan új helyzetet teremt , mivel ezzel a döntéssel megnyílik az út az 
érintett településeknek az  egészségügyi alapellátás részét képező háziorvosi szolgálat hosszú 
távú , biztonságos  ellátásához. 
A képviselő- testületek informálisan már egyeztettek az ügyben , és az az álláspont 
került elfogadásra ,hogy  a praxisegyesítés kerüljön támogatásra. 
Az egyesítés előkészítése ( praxis tulajdonba adása , feladat-ellátási szerződés előkészítése , 
működési engedély megszerzése , OEP finanszírozási szerződés megkötése , stb. ) az év hátra 
levő részében biztonsággal elvégezhető , ezért az összevont praxis működésének kezdő napját 
2017. január 1. napjában javasoljuk meghatározni. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a 
háziorvos önálló orvosi tevékenységét az önkormányzat által meghatározott háziorvosi 
körzetben, a praxisjogot (praxisegyesítést) engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől 
láthatja el , ezért 2016. december 31. napjáig jogerős határozattal kell rendelkezni. 
A fent írtakra is figyelemmel javasljuk  a Tisztelt Képviselő-testületeknek , hogy a 
Lesenceistvánd , Uzsa községek háziorvosi szolgálat praxis jogát térítésmentesen adja 
tulajdonba  dr. Hajzer András lesencetomaji háziorvosnak .  
Figyelemmel arra , hogy már  a tulajdonában lévő  valamint az átadásra kerülő praxisok 
egyesítése iránt az eljárás megindításra kerül , ezért ebben az esetben legfeljebb  6 hónap 



időtartamra lehet  kettő praxisnak is tulajdonosa a háziorvos ( 2000.évi II . örvény 5.§ (2) 
bekezdés). Azért is szükséges a praxis tulajdonjogának átruházása dr. Hajzer András részére , 
mert a praxisegyesítésről szóló testületi döntések meghozatalakor az egyesítésre szánt 
praxisok mindegyike tulajdonosának kell lennie. A praxis jog megszerzését a háziorvosnak a 
praxiskezelőhöz be kell jelenteni ! 

A praxis átruházása  utáni feladatátadási szerződést abban az esetben lehet megkötni , ha a dr. 
Hajzer András háziorvos mindkét praxis tulajdonjogát megszerezte. Ezt a feladatellátási 
szerződést valamennyi érintett képviselő testületnek jóvá kell hagyni , és a polgármestereknek 
, valamint a háziorvosnak alá kell írni. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket , hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen 
megvitatni , szükség szerint kiegészíteni , majd a határozati javaslatot elfogadni. ! 
 
  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…/2016. (VIII.....) számú határozat 
 

1.)...............................Képviselő-testülete a Lesenceistvánd , Uzsa községek által közösen 
fenntartott , lesenceistvándi székhelyű háziorvosi szolgálatnak az önkormányzatok 
tulajdonában álló praxis jogát térítésmentesen tulajdonba adja   dr.Hajzer András 
háziorvosnak. Felhatalmazza a polgármestert hogy a tulajdonátruházási szerződést – 
figyelemmel a 2000.évi II. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzat 
nevében írja alá . 
 
A szerződésben rögzíteni kell , hogy amennyiben a 2. pont szerinti praxisegyesítés bármilyen 
okból meghiúsulna  , úgy a térítésmentesen tulajdonba adott  praxis tulajdonjogát dr. Hajzer 
András külön megállapodás alapján vissza adja a Lesenceistvánd és Uzsa önkormányzatok 
tulajdonába. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2016.augusztus 30. 
 
 
2.).................................Képviselő-testülete  2017.január 1. napjával  a Lesenceistvánd , Uzsa 
községek önkormányzatai által fenntartott   háziorvosi körzet csatlakozik a Lesencetomaj , 
Lesencefalu községek önkormányzatai által fenntartott  háziorvosi körzethez , a két háziorvosi 
körzet praxisegyesítéssel történő összevonásához …………………………..”vegyes” 
háziorvosi körzet elnevezéssel hozzájárulását megadja. 
 
Megállapítja , hogy az egyesített háziorvosi körzet ellátási területe Lesencetomaj , 
Lesencefalu , Lesenceistvánd és Uzsa községek teljes közigazgatási területe. Az egyesített 
háziorvosi körzet székhelye : Lesencetomaj ……………..u…...szám 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016.december 31. 
 
 
 



 
 
3.) A képviselő-testület a jelen határozatba foglalt nyilatkozatával már most  lemond az 
egyesített körzetre vonatkozó praxisengedély iránti hatósági eljárásban az önkormányzatot 
megillető jogorvoslati jogáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
4.) Felkéri a képviselő-testület Lesenceistvánd polgármesterét , hogy a jelen határozatot 
küldje meg Lesencetomaj Község polgármesterének további intézkedés végett. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármestere 
Határidő: azonnal 
 
 
 
5.) ………… Képviselő-testülete egyidejűleg a …./2015. (X.22.) számú határozatát 
visszavonja.  

 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Lesenceistvánd, 2016. augusztus 1. 
 
                                                                                   Tóth Csaba  
                                                                                  polgármester 
 


