
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Dr. Koncz Erika (Erika-Medicina Gyógyászati Szolgáltató 
Bt) háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról   

MELLÉKLETEI: Dr. Koncz Erika kérelme  

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület  

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. január 26.  

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

 

MEGHÍVOTTAK: Dr. Koncz Erika   

 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Dr. Koncz Erika, OKFŐ, NEAK  

 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Verebélyi Anita közbeszerzési és egészségügyi 
referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző 

Dátum: 2023. 01. 17. 

 

 



 

    
 
 

 



 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 

         Előter jesztés  
 

Dr. Koncz Erika (Erika-Medicina Gyógyászati Szolgálattó Bt) háziorvossal kötött 
feladat-ellátási szerződés felmondásáról   

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dr. Koncz Erika a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi Szolgáltatója 2023. január 
18.  napján írásban bejelentette, hogy az Önkormányzattal kötött házi-felnőttorvosi körzet 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2023. augusztus 31. napjával felmondja.   
Egyben gondoskodik a felmondási idő időtartama alatt a feladat folyamatos és zavartalan 
ellátásának biztosításáról.  Ezen túl hivatkozva az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. §-ában 
foglaltakra élni kíván a praxisjog elidegenítésére vonatkozó jogával.  

13/A. § 

(1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap 
alatt van lehetőség. 

(2) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló háziorvos egészségügyi szolgálati 
jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 
hónap alatt van lehetőség. 

(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati 
jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az 
engedélyező szervet. 

  

A felmondási idő 2023. augusztus 31. napjával telik le, amit kétoldalú megszüntető 
szerződés aláírásával véglegesítenek a felek. Ezen időponttól számított 6 hónap áll 
rendelkezésre a praxis elidegenítésére.  

Abban az esetben, ha a rendelkezésére álló idő alatt az érintett orvos nem tudja praxisjogát 
elidegeníteni, akkor azt az engedélyező hatóság köteles visszavonni. 



Javaslom, hogy legkésőbb a 2023. június havi képviselő-testületi ülésen a doktornő 
tájékoztassa az Önkormányzatot a praxis-elidegenítésével kapcsolatban.  

A megszüntető szerződés tervezete és a kérelem az elterjesztés mellékleteként olvasható. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
döntés meghozatalára! 
 
Biatorbágy, 2023. január 18. 
 
 
 
                                                                                   Tarjáni István s.k. 
                                                                                     polgármester 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2023. (I. 26.) határozata 

Dr. Koncz Erika (Erika-Medicina Gyógyászati Szolgálattó Bt) háziorvossal kötött 
feladat-ellátási szerződés felmondásáról   

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Koncz Erika (Erika-Medicina 
Gyógyászati Szolgálattó Bt) háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról úgy 
dönt, hogy:  

1. elfogadja a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Erika Medicina Gyógyászati 
Szolgálattó Bt.  Egészségügyi Szolgáltató felmondását, 

2. az Erika Medicina Gyógyászati Szolgálattó Bt. -vel kötött feladat-ellátási szerződést 
2023. augusztus 31. napjával megszünteti, felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződést megszűntető szerződés aláírására, 

3. felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszűnésének 
időpontjáról értesítse az Országos Kórházi Főigazgatóságot és a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőt.  

4. 2023. június hónapban kerüljön vissza egy tájékoztatás a praxis elidegenítésével 
kapcsolatban a képviselő-testület elé.  

 
A megszüntető szerződés a határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: 2023. augusztus 31. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Feladat-ellátási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel 
 
Amely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 
2/a.) képviseletében -  dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István polgármester, (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: a Erika-Medicina Gyógyászati Szolgáltató Bt. (képviselő: Dr. Koncz Erika; 
székhelye: 2038 Sóskút, Bem u.21. telephely: 2051 Biatorbágy, Szabadság utca 8. ; 
cégjegyzékszám: 13-06-0555500; adószám: 22217077-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. 
Koncz Erika), 
 
mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgáltató) között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
1. A Felek megállapítják, hogy közöttük 2012. március…. napján határozatlan időre kötött 

feladat-ellátási szerződés jött létre a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
vonatkozóan.  

2. A Felek egyező akarattal kijelentik, hogy – az Egészségügyi Szolgáltató kérelmére - az 1. 
pontban rögzített feladat-ellátási szerződést  

 
2023. augusztus 31-ei határnappal közös megegyezéssel megszüntetik. 

 
3. Felek rögzítik, hogy Egészségügyi Szolgáltató a 2023. július 31. napjáig jogosult a 

feladat-ellátási szerződés alapján a feladat-ellátására. 
4. Felek kijelentik, hogy – a megbízási szerződéssel összefüggésben – egymással 

szemben további követelésük nem áll fenn. 
5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó szabályai az irányadók. Esetleges jogvita esetén – ha a kötelező előzetes 
egyeztetés nem vezet eredményre – felek a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét ismerik el. 

Jelen megbízási szerződést megszüntető szerződést a Felek elolvasták, közösen 
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírtak. 

Biatorbágy, 2023. augusztus 31. 
 
 Tarjáni István  Dr. Koncz Erika 
 polgármester  egészségügyi szolgáltató 
   
ellenjegyezte: 
……………………………………. 
dr. Szabó Ferenc  
 
…………………………………… 
Czuczor Orsolya 
pénzügyi osztályvezető 
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ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG /NEAK  
 
Hivatkozva az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. §. (3) bekezdésében foglaltakra az alábbi 
tájékoztatást adom:  
 
Dr. Koncz Erika a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi Szolgáltatója 2023. január 
17. napján írásban bejelentette, hogy az Önkormányzattal kötött házi-felnőttorvosi körzet 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2023. július 31. napjával felmondja.   Egyben 
gondoskodik a felmondási idő időtartama alatt a feladat folyamatos és zavartalan ellátásának 
biztosításáról.  Ezen túl hivatkozva az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltakra élni kíván a 
praxisjog elidegenítésére vonatkozó jogával.  
 

A felmondási idő 2023. augusztus 31. napjával telik le, amit kétoldalú megszüntető 
szerződés aláírásával véglegesítenek a felek.  

A felmondást Biatorbágy Város Önkormányzata a …/2023.(I.26.) számú határozatával 
elfogadta.  

 

Biatorbágy, 2023. január … 

Tarjáni István  
polgármester  

http://www.biatorbagy.hu/
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