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         Előter jesz tés   
Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről a 3. számú gyermekorvosi körzet feladat-ellátási 

szerződésének felmondásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dr. Nemes Nagy Györgyi a 3. számú gyermekorvosi körzet egészségügyi Szolgáltatója 
2022. november 15. napján írásban bejelentette, hogy az Önkormányzattal kötött házi-
gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 6 hónapos 
felmondási idővel 2023. május 15. 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. május 15. napjával telik le, amit kétoldalú megszüntető szerződés 
aláírásával véglegesítenek a felek. Ezen időponttól számított 6 hónap áll rendelkezésre a 
praxis elidegenítésére Dr. Nemes Nagy Györgyi részére. (2023. november 15.)  

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. április havi képviselő-testületi ülésen a doktornő 
tájékoztassa az Önkormányzatot a praxis-elidegenítésével kapcsolatban.  
 



Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozat 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2022. december 8. 
 
 
 
                                                                                   Tarjáni István sk. 
                                                                                    polgármester 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2022. (XII. 14.) határozata 

Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nemes Nagy Györgyi 
kérelméről úgy dönt, hogy  

1. elfogadja a 3. számú gyermekorvosi körzetet ellátó Dr. Nemes Nagy Györgyi 
Egészségügyi Szolgáltató 6 hónapos felmondását, felhatalmazza a polgármestert a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé a 6 hónap felmondási idő kitöltéséről 
szóló nyilatkozat aláírására, 

2. a ViaDoktor Kft-vel 2012. június 22. napján aláírt feladat-ellátási szerződést 2023. 
május 15. 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. április hónapban kerüljön vissza egy tájékoztatás a praxis elidegenítésével 
kapcsolatban a képviselő-testület elé.  

 
Határidő: nyilatkozat 2022. december 15. és a feladat- ellátási szerződést megszüntető 
szerződés aláírására 2023. május 15. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: 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 Viadoktor Kft. (képviselő: Dr. Szabados Borbála; székhelye: 2051 Biatorbágy, 
Petőfi utca 29.; telephely: 2051 Biatorbágy, Petőfi utca 29.; cégjegyzékszám: 13-09-138358; 
adószám: 22725256-2-13; a szolgáltatást nyújtó gyermekorvos: Dr. Nemes Nagy Györgyi), 
 
mint a gyermekorvosi feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgáltató) között (ketten együtt a továbbiakban: Felekaz alábbi tartalommal, 
feltételekkel, helyen és időben: 
 
1. A Felek megállapítják, hogy közöttük 2012. június 22. napján határozatlan időre kötött 

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

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

 
2023. május 15-ei határnappal közös megegyezéssel megszüntetik. 

 
3. Felek rögzítik, hogy Egészségügyi Szolgáltató a 2023. május 15. 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 kötik ki. 

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

Biatorbágy, …….. 
 
 Tarjáni István  Dr. Nemes Nagy Györgyi  
 polgármester  egészségügyi szolgáltató 
   
ellenjegyezte: 
……………………………………. 
dr. Szabó Ferenc jegyző 
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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. Nemes Nagy Györgyi a 3. számú gyermekorvosi körzet egészségügyi 
Szolgáltatója 2022. november 15. napján írásban bejelentette, hogy az 
Önkormányzattal kötött házi-gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-
ellátási szerződést 2023. május 15. napjával felmondja.    
 
Egyben gondoskodik a felmondási idő időtartama alatt a feladat folyamatos és 
zavartalan ellátásának biztosításáról.  A felmondási idő alatt a feladatot Dr. Nemes-
Nagy Györgyi maga látja el. Esetleges helyettesítéséről a felmonási idő alatt 
hatályban lévő feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján gondoskodik.  
 
Ezen túl hivatkozva az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltakra Dr. 
Nemes Nagy Györgyi élni kíván a praxisjog elidegenítésére vonatkozó jogával.  

A felmondási idő 2023. május15. napjával telik le, amit kétoldalú megszüntető 
szerződés aláírásával véglegesítenek a felek.  

Az írásban benyújtott és a nyilatkozat mellékletét képező felmondást Biatorbágy 
Város Önkormányzata a …/2022. (XII.14.) számú határozatával elfogadta.  

 

Biatorbágy, 2022. …hó..nap 

                              Tarjáni István  
                              polgármester  

http://www.biatorbagy.hu/


Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Egészségügyi Bizottság! 

 

A mai nappal a 2012.06.22. napon aláírt Feladat Ellátási Szerződésem 21. 
pontjában foglaltak alapján a Szerződésemet felmondom. A felmondási idő 6 
hónapja alatt a feladataimat ellátom. 

 

Hivatkozva a 313/2011.(XII.23.) KM. rendelet 13/A paragrafusában foglaltakra 
élni kívánok  a praxisjog értékesítési jogával. Amennyiben a praxist értékesíteni 
nem fogom tudni, kérem majd a Biatorbágyi Önkormányzatot, hogy biztosítsa a 
feladat továbbiakban történő ellátását. 

 

Kérem, hogy számomra a fentiek értelmében egy elfogadó nyilatkozatot 
(amelyben az Önkormányzat elfogadja, hogy a hat hónap felmondást kitöltöm) 
kiállítani szíveskedjenek, hogy a NEAK felé ezt továbbítani tudjam. 

 

Köszönöm Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, az Önkormányzat és 
Biatorbágy település összes lakójának, ezen belül is kis Betegeim és Szüleik 
eddigi támogatását! 

 

Biatorbágy, 2022.11.15. 

 

        Dr. Nemes Nagy Györgyi 

              40788 

             2051. Biatorbágy Petőfi utca 39. 

        3.sz. gyermekorvosi körzet 
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