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Kiskunhalas Város Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018 április 26. napján tartandó ülésére 

Javaslat a 7. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés 

megkötése tárgyában 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Tomán Erzsébet Katalin a háziorvostan szakorvosa 2018. március 5. napján megvásárolta 

Dr. Tar Ágnes felnőtt háziorvostól a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogát.  

Dr. Tar Ágnes Kiskunhalas Város Önkormányzatának küldött levelében jelezte, hogy 2018. 

május 31. napjával fel kívánja mondani a Kiskunhalas Város Önkormányzatával kötött 

feladat-ellátási megállapodását. Dr. Tar Ágnes felmondási idejének letöltése után Kiskunhalas 

Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a feladatellátásra vonatkozó szerződésük 2018. 

május 31. napjával megszűnjön. 

Dr. Tomán Erzsébet Katalin tájékoztatta Kiskunhalas Város Önkormányzatát, önkormányzati 

jóváhagyás esetén – intézkedik a szakhatósági engedélyek, valamint a finanszírozási 

szerződés beszerzéséről. A szükséges dokumentumok, engedélyek és a finanszírozási 

szerződés megkötését követően – 2018. június 01. napjától - meg kívánja kezdeni a 

feladatellátást a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetben. 

    

Dr. Tomán Erzsébet Katalin (születési hely: Kiskunfélegyháza, sz.i.: 1982. 12.07. anyja neve: 

Szöllősi Erzsébet Katalin) 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 56. szám alatti lakos azzal a 

kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassa feladat-ellátási szerződésének 

megkötését (1. számú melléklet)  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) 

bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot 

megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott 

praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. A 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 

- a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási 

szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek.  

 

Az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése 

szerint a praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik 

praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 

 

Dr. Tomán Erzsébet Katalin 2007-ben Szegeden általános orvosi diplomát szerzett cum laude 

minősítéssel. 2010-ben Háziorvostan szakorvos szakvizsgát tett.  

 (Önéletrajza: lsd. 3. sz. melléklet) 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet szerint, a szakképesítéssel rendelkező orvosok a rendelet szerinti feltételek mellett 

jogosulttá válnak háziorvosi tevékenység végzésére. A háziorvosi tevékenységet területi 

ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetben lehet 

végezni.  



Dr. Tomán Erzsébet Katalin rendelkezik mindazon szakmai feltétellel, amely a 

praxisengedély megszerzéséhez szükséges.  

A praxisengedély megszerzésének feltétele, hogy az önkormányzat vele feladat-ellátási 

előszerződést kössön.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést annak 

mellékleteivel együtt megtárgyalni, és a szükséges határozatokat elfogadni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tomán Erzsébet 

Katalinnal a kiskunhalasi 7. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére az 1. 

számú melléklet szerinti előszerződést köt és felhatalmazza a Polgármestert az 

előszerződés aláírására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a kiskunhalasi 7. sz. felnőtt háziorvosi praxisra a kiadott 

praxisengedély alapján a praxis tekintetében a felnőtt háziorvosi feladatok területi 

ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Tomán Erzsébet Katalinnal az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-

ellátási szerződést az 1. számú melléklet szerinti előszerződés alapján megkösse. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti területi ellátási 

érdekről szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2018. április 30.  

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Értesül: Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: dr. Tomán Erzsébet Katalin 

    

Kiskunhalas, 2018. április 17.  

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                1. számú melléklet

    

FELADAT ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 

 FELNŐTT HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁSRA 

 
amely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 

724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 

Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban Megbízó) 

másrészről Dr. Tomán Erzsébet Katalin – háziorvostan szakorvos - egyéni vállalkozó 

(székhely: 6726 Szeged, Vedres utca 21. B. lph. 1/3.a., adószám: 60330509-1-26, statisztikai 

számjel: 60330509-8621-231-06, nyilvántartási száma: 20366681, MOK tagsági igazolvány 

kártyaszáma: 153254 82896955, működési nyilvántartási igazolványszáma: O/02160/13) mint 

Megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) között,  

az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvényben foglaltak figyelembevételével, a mai napon, az alábbi feltételekkel:  

 

1) Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő kiskunhalasi 7. 

számú felnőtt háziorvosi praxis (továbbiakban: Praxis) feladatellátására vonatkozó 

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti 

feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2) A háziorvos a területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól teljesíti. 

3) Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási 

szerződést kötni a Praxis felnőtt háziorvosi feladatai ellátására, amennyiben 

egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. 

4) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) 6:73 §. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen 

előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb 2018. április 

30. napjáig kötelesek megkötni. 

5) Dr. Tomán Erzsébet Katalin jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti 

kérelemhez csatolja. 

6) Szerződő felek a feladat-ellátási szerződésben a feladatellátás részletes feltételeit az 

alábbiak szerint kívánják szabályozni:  

6.1. A szerződés tárgya:  

6.1.1. Megbízott vállalja a praxisjoggal érintett körzet területéről hozzá 

bejelentkezettek, valamint a Megbízott által elfogadott egyéb bejelentkezett 

biztosítottak felnőtt háziorvosi alapellátását a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. Az ellátás az Erzsébet Királyné Atak-Pharma Bt. tulajdonában 

(továbbiakban, mint tulajdonos) álló, Kiskunhalas, Hársfa u. 2. szám alatti Orvosi 

rendelőjében, rendelési időben történik.  



6.1.2. A praxisjoggal érintett körzet: Kiskunhalas 7. számú felnőtt háziorvosi körzet 

(utcarendje: Lsd. a szerződés 1. sz. melléklete) 

6.1.3. Az ellátási területen kívüli betegek ellátása a megbízott joga. 

 

6.2. A felek jogainak és kötelezettségei: 

6.2.1. A Megbízott jogai és kötelezettségei: 

6.2.1.1. A külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé 

tartozó gép és műszer rendelkezésre állását a Megbízott, a szakmai minimumfeltételek 

közé tartozó, valamint a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak 

rendelkezésre állását a Megbízott biztosítja. A Megbízott saját felelősségi körében 

gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 

6.2.1.2. Megbízott köteles az alapellátásban részesített személyekről, a nyújtott 

ellátásról a jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt és 

nyilvántartást vezetni, jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre eleget 

tenni. Köteles betartani és felelősségi körében betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és 

szakmai előírásokat, továbbá a munka, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak eleget 

tenni.  

6.2.1.3. Megbízott köteles a házi gyermekorvosi ellátás személyi feltételeit 

folyamatosan biztosítani. Köteles gondoskodni maga és munkatársai 

továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről.  

6.2.1.4. Megbízott köteles előzetesen egyeztetni a Megbízókkal a házi gyermekorvosi 

feladatok ellátását érintő eseményeket. 

6.2.1.5. Megbízott a használatába adott rendelőt rendeltetésének megfelelően jogosult 

és köteles használni.  

 

6.2.2. A Megbízók jogai és kötelezettségei:  

6.2.2.1. Az orvosi rendelő tulajdonosa vállalja, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzatával külön kötött helyiséghasználati szerződésben foglalt feltételek 

mellett biztosítja a Kiskunhalas, Hársfa u. 2. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőt a 

Megbízott részére. A helyiséghasználati jogviszony kezdetétől a rezsi költségek 

(villanyáram, fűtés, szemétszállítás, víz) a megbízottat terhelik. A megbízott vállalja 

továbbá a rendelő, a váróhelyiség, és a vizesblokkok tisztántartását, a tisztítószerek, 

wc papír, fertőtlenítőszerek beszerzését, és gondoskodik a feladatellátás során 

keletkező veszélyes hulladék elszállításáról.  

 

6.3. A rendelési időmeghatározása:  

6.3.1. Megbízott az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási 

Hivatala Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedélyben meghatározott 

időpontokban köteles rendelni. Megbízott a rendelési időt, illetve annak változását 

köteles mind a Megbízókkal, mind az érintett lakossággal közölni. 

 

6.3.2. A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 

Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00-12:00 óráig.  

Kedd, Csütörtök: 12:00-16:00 óráig,  



 

Rendelkezésre állás:  

Hétfő: 8:00-16:00 óráig.. 

Kedd: 8:00-16:00, óráig.  

Szerda: 8:00-16:00, óráig 

Csütörtök: 8:00-16:00, óráig.  

Péntek: 8:00-16:00 óráig.  

 

6.4. Az ügyeletben történő részvétele vonatkozó rendelkezések:  

Megbízott külön szerződés alapján részt vesz az orvosi ügyeleti szolgáltatásában.  

Az ügyelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder u. 1. 

 

6.5. A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések:  

Megbízott távollétében helyettesítését dr. Somogyvári János, illetve dr. Tar Ágnes 

felnőtt háziorvosok láthatják el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 

Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály engedélye alapján.  

A helyettesítés a Kiskunhalas, Hársfa u. 2. szám alatti rendelőben történik.  

A helyettesítés időpontját a háziorvosok előzetesen egyeztetik, és arról a lakosságot 

értesítik.  

 

6.6. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések: 

A Megbízott munkájának segítésében 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt: 

Ágoston Szilvia, végzettsége: körzeti közösségi szakápoló és foglalkozás 

egészségügyi szakasszisztens  

 

6.7. A szerződés időtartama:  

A feladat ellátási szerződés időtartamát a felek 5 évben határozzák meg.  

 

6.8. A szerződés megszűnésére, módosítására vonatkozó rendelkezések:  

6.8.1. Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a feladat-ellátási szerződést 

írásban, indoklással ellátva 6 hónapos felmondási idővel felmondani.  

6.8.2. Megbízó a feladat ellátási szerződést akkor mondhatja fel, ha  

a) a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban 

foglalt működésére vonatkozó előírásokat,  

b) a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti.  

6.8.3. A szerződés megszűnése esetén Megbízott köteles a Kiskunhalas, Hársfa u. 2. 

szám alatti rendelőhelyiségét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az 

Erzsébet Királyné Atak-Pharma tulajdonosának visszaadni.  

 

6.9. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:  

6.9.1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 



figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 

egy éves összeget. 

6.9.2. A Megbízót ért károkozás esetén (amennyiben Megbízott a szerződésben foglalt 

kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel tartozik.  

6.9.3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott 

kárért a Megbízott saját jogán köteles helytállni, Megbízó ezzel kapcsolatos 

felelősségét kizárja.   

 

6.10. Egyéb rendelkezések: 

6.10.1. Megbízott által ellátott feladat finanszírozása a Megbízottnak a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel /NEAK/ kötött külön szerződése alapján történik. 

Megbízó hozzájárul a Megbízott által ellátott praxis közvetlen NEAK 

finanszírozásához.  

7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha 

valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését 

jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk. 6:73 §.(1) 

bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.  

 

8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 §.(3) 

bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek 

hiánya esetén. 

 

9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2018. május 31. napjáig hatályos, de az 

előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

 

10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

 

11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, melyet Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a …./2018. (IV. ….) számú határozatával hagyott jóvá. 

 

Kiskunhalas, 2018. április 27. 

 

Fülöp Róbert polgármester 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Megbízó 

dr. Tomán Erzsébet Katalin e.v. 

felnőtt háziorvos 

Megbízott 

Nyilvántartási száma: 20366681 

 

  



 

1. sz. mellékélet - feladat-ellátási szerződéshez  

 

                                              Kiskunhalas - felnőtt 007. sz. körzet                                                   

                                         VII.SZ. Hársfa u. 2. dr. Tomán Erzsébet Katalin                           

 

 

                                          

Közterület neve                               

 

Alsóöregszőlők                                                         

Alsószállás puszta                       

Alsótelep tanya                                                                       

Arany János utca                                                                      

Árpád utca                                                                            

Baross utca                                                                           

Bástya utca                                                                           

Batthyány utca                                                                        

Berzsenyi utca                                                                        

Bokányi Dezső utca                                                                    

Bokréta utca                                                                          

Deák Ferenc utca                                                                      

Dekáni Árpád utca                                                                     

Dob utca                                                                              

Dr. Nagy Mór utca                                                                     

Erdei tér                                                                             

Hajnal utca                                                                           

Himző utca                                                                            

Jegenye utca                                                                          

Kard utca                                                                             

Katona József utca                                                                    

Kossuth utca                             

Markovics Mária utca                                                                  

Schönfeld udvar                                                                       

Sétáló utca                                                                           

Szabadkai út                             

Szent István utca                                       

Szentháromság tér                                                                     

Szövetség tér                                                                         

Tábor utca                                                                            

Török utca     

Tuba utca 

Ván Benjamin utca 

Vasút utca 

Viola utca                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

2. számú melléklet 

Tárgy: területi ellátási érdek igazolása 

 

 

Igazolás 
 

Alulírott Fülöp Róbert, Kiskunhalas Város Polgármestere jelen okirat aláírásával igazolom, 

hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő kiskunhalasi 7. számú felnőtt háziorvosi 

körzet működtetése területi ellátási érdek.  

 

Fentiekre tekintettel a körzethez kapcsolódó háziorvosi tevékenységre Kiskunhalas Város 

Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kíván kötni dr. Tomán Erzsébet Katalin -(szül: 

Kiskunfélegyháza, 1982. 12. 07. anyja neve: Szöllősi Erzsébet Katalin) 6120 Kiskunmajsa, 

Nagy Lajos u. 56. szám alatti lakos - háziorvossal.  

 

Lébény, 2018. április  …. 

 

 

          Fülöp Róbert 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



3 sz. melléklet 

 

ÖNÉLETRAJZ 
 

Adatok 

Név: Dr Tomán Erzsébet Katalin 

Születési idő, hely:1982,12,07 Kiskunfélegyháza 

Cím:6120 Kiskunmajsa Nagy Lajos u.56 

email: toma82@freemail.hu 

Telefonszám:+ 36 30 245 28 27 

Tanulmányok 

2001-2007 Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvosi karán végeztem 

2006-2007 középfokú angol nyelvvizsga 

2007-ben diplomáztam általános orvosként. 

2010-ben háziorvostanból szakvizsgáztam. 

 

Munkatapasztalat 

2007-2009 rezidens képzés a  Szegedi Tudomány Egyetem Klinikákin  

2009-2015 között állandó helyettesként dolgoztam Dr. Ádász Anna körzetében Szegeden a 

Deák Ferenc u.34. sz. alatt 

2009-óta az állandó munkahelyem mellett folyamatosan vállaltam háziorvosi ügyeletet 

Hódmezővásárhelyen,  Szegeden, később  Kiskunmajsán 

2015-től GYED-en illetve GYES-en voltam 

 

Tervek 

Kiskunhalason vásároltam – VII. sz. - felnőtt háziorvosi praxist  egy nyugdíjba vonuló 

kollégától – Dr. Tar Ágnestől. Ebben a praxisban kívánok hosszútávon dolgozni. 

 

 

Kiskunmajsa, 2018,04. 18. 

 

 

 

 

mailto:toma82@freemail.hu

