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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. október 29-én tartandó ülésére. 

Döntés a 2. számú háziorvosi körzet betöltéséről 
 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 
   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat Város 2. sz. háziorvosi körzetének orvosa Dr. Sánta Tibor 2015. október 1-
jével öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt nyugdíjba vonult és betöltetlen körzetben a 
helyettesítési feladatokat a BARTIK-MED Betéti Társasággal (székhely: 5525. 
Füzesgyarmat, Kossuth u. 8 sz.) megkötött megbízási szerződés alapján Dr. Barta Krisztina 
háziorvos látja el, heti 12 óra rendelési időben. A megbízási szerződés megszűnik, ha a 
körzetre praxisengedéllyel rendelkező Dr. Sánta Tibor a praxist értékesíti, és az új 
praxistulajdonos az Önkormányzat között megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződés 
alapján, területi ellátási kötelezettséggel megkezdi a háziorvosi tevékenységét a 2. számú 
háziorvosi körzetben  
 
Dr Sánta Tibor élve a 6 hónapos időtartamra biztosított praxisértékesítési jogával, a praxist 
értékesíteni tudja.  
2015. október 15-én a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság  (rövidített 
cégnév: “BÁRÁND 2.” Bt., székhely: 4150 Püspökladány, Kismester u 3., adószám: 
22895718-1-09,cégjegyzékszám: 09-06-007741).képviseletében Dr. Imre Gábor 
üzletvezetésre jogosult tag kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben mint a praxis 
reménybeli új tulajdonosa, kéri az Önkormányzatot, hogy a füzesgyarmati 2. számú 
háziorvosi körzet alapellátási feladataira az önkormányzat vele kössön feladat ellátási 
szerződést határozatlan időre 2016. január 1. napjával kezdődően. Dr. Imre Gábor a 
kérelméhez csatolta a praxisjog megvásárlására vonatkozó előszerződést. 
A háziorvosi körzetet a Betéti társaság működtetné, míg az alapellátást területi ellátási 
kötelezettséggel személyesen Dr. Imre Gábor háziorvos végezné. 
 
Dr. Imre Gábor (született: Ózd, 1969. 02. 07., anyja neve; Szabó Hajnalka, lakóhely:4150 
Püspökladány, Kismester u. 3., pecsétszám: 53484) általános Orvosi diplomáját 1994. évben 
szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán, majd 2000-ben 
sikeres szakvizsgát tett, megszerezte a háziorvos szakorvosa címet. 
1995-től kezdődően Báránd község 2. számú körzetben dolgozott háziorvosként. 1998. és 
2005. között párhuzamosan üzemorvosi tevékenységet is ellátott a püspökladányi 
Rendelőintézetben és a kabai cukorgyárban, 2002-től rendszeresen részt vesz a Hajdu-Bihar 
megyében működő Orvosi Ügyelet Non-Profit Kft. ügyeletének szervezésében, majd 2014-től 
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az orosházi ügyelet munkájában. 2015-szeptember 1-jétől helyettesítő háziorvos Orosháza 8. 
körzetben. Nős, két gyermek édesapja. 
 
Kérelme, szakmai programja,, képzettségét igazoló dokumentumok másolatai, hatósági 
bizonyítványának másolata, a szakmai önéletrajza, a Bt. cégkivonatának és aláírási 
címpéldányának másolata az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Dr. Imre Gábor vállalja, hogy a tevékenysége megkezdéséig megszerzi a Békés Megyei 
Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától a praxisengedélyt és a 
jogerős működési engedélyt, valamint megköti a felelősségbiztosítást. Vállalja, hogy 
gondoskodik a szükséges és megfelelő képzettséggel rendelkező személyi állomány 
alkalmazásáról, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra megköti a praxis 
működtetéséhez szükséges forrást biztosító finanszírozási szerződést. 
 
Az egészségügyi alapellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között került 
felsorolásra. 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja 
szerint az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi 
ellátásról. 
 
Javaslom, hogy az Önkormányzat a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal kösse meg az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B §-a 
alapján készült, a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 
2016. január 1. napjától határozatlan időtartamra. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-
testület elé 
  
Határozati javaslat: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 

1. 2016. január 1. napjától kezdődően a füzesgyarmati 2. számú betöltetlen háziorvosi 
körzetben területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időtartamra, háziorvosi 
tevékenység végzésére  feladat-ellátási szerződést köt a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (rövidített cégnév: “BÁRÁND 2.” Bt., székhely: 4150 
Püspökladány, Kismester u 3., adószám: 22895718-1-09,cégjegyzékszám: 09-06-
007741, képviseli: Dr. Imre Gábor ügyvezető, háziorvos), 

 
2. a feladat-ellátási szerződés 1. pont szerinti hatálybalépésének feltétele, hogy Dr. Imre 

Gábor részéről a praxisengedély megszerzése, a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság hatályos működési engedélyének megszerzése és az 
Országos egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatalával a finanszírozási szerződés 
megkötése 
 

3. az Önkormányzat a háziorvosi tevékenység céljára ingyenesen biztosítja a 
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti Egészségügyi Központ 2. sz. háziorvosi 
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rendelőjét, eszközeivel és berendezéseivel és hozzájárul ahhoz, hogy a „BÁRÁND 2.” 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság a Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti 
ingatlant fióktelephelyként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse. 

 
Határidő: a feladat-ellátási szerződés megkötésére 2015. november 15. 

    egyebekben 2016. január 01. 
 
Felelős:    Bere Károly polgármester 
   
 
        
 
Füzesgyarmat, 2015. október 16. 
 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester 
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