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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A dr. Mogyoróssy Mónika által ellátott a 0140. sz. háziorvosi praxis 2016. április 30. napjával 

megüresedett.  

A praxisjog 2016. május 1. napjával visszaszállt az önkormányzatra. A pályázati eljárás 

időszakára, a képviselő-testület a 46/2016.(IV.14.) sz. határozatában meghozott döntésével a 

praxis helyettesítéssel történő betöltéséről gondoskodott. 

 

A pályázat 2016. május 31-i határidővel került meghirdetésre, a megadott határidőig kettő 

pályázat érkezett dr. Antek Csaba és dr. Molnár Tibor orvosoktól. 

A szakmai önéletrajzok az előterjesztés mellékletét képezik. A pályázati anyag teljes 

terjedelméből megtekinthető a Hatósági Iroda vezetőjénél (fsz. 2. sz. iroda) 

 

A pályázatok értékelése során megállapítottuk, hogy mindkét pályázó megfelel a pályázati 

kiírás követelményeinek. 

A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szervtől (HBMKH 

Népegészségügyi Osztály) beszerzett vélemények szerint mindkét pályázó megfelel a praxisjog 

megszerzéséhez szükséges feltételeknek.   

Ebben az esetben, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvosossal az adott 

körzetben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § szerinti 

feladatellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek. 

Az előszerződést a szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában 

foglaltak szerint a praxisengedély kiadásához kötik meg.  

 

A pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához mindkét pályázó hozzájárult.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg előterjesztésemet és hozza meg döntését. 

 

Polgár, 2016. június 7. 

     Tisztelettel: 

 

        Tóth József 

        polgármester 



 

 

Határozati javaslat 

…/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 0140. sz. háziorvosi praxis betöltetlen álláshelyére 

beérkezett pályázatokat és az alábbi döntést hozta: 

 

1./  Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilatkozza, hogy a területi ellátási kötelezettséggel 

működő 0140. sz. háziorvos körzet működtetésére 

……………….. háziorvossal a feladatellátásra vonatkozó 

előszerződést megköti. 

 

2./  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a praxis engedély 

birtokában a feladatellátási szerződést megkösse.  

 

3./  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 

 

Határidő: 2016. június 30. és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


