
1. KIVONAT 

 

 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. augusztus 26. napján megtartott nyílt 

testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

„Dr. Fenyvesi Béla háziorvos kérelme háziorvosi önálló orvosi tevékenység folytatása 

ügyében” 

 

Jobb Gyula polgármester 

Dr. Fenyvesi Béla háziorvos azzal fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a Képviselő-testület 

járuljon hozzá ahhoz, hogy ő a jelenlegi közalkalmazotti jogviszonya helyett, önálló orvosi 

tevékenységként, vállalkozás keretében működtethesse Kulcs település háziorvosi alapellátási 

feladatait. Az OEP tájékoztatása szerint a praxisjog a gyakorló háziorvos tulajdona, függetlenül 

attól, hogy a tevékenységét közalkalmazottként, vagy vállalkozó orvosként végzi, mivel az 

személyhez és körzethez kötött. A közalkalmazottként praktizáló orvos tekintetében az a kitétel, 

hogy azt a közalkalmazott orvos távozása esetén nem értékesítheti, az visszaszáll az 

önkormányzatra, a következő, közalkalmazottként foglalkoztatott orvosra, amennyiben nem 

talál az önkormányzat közalkalmazottként foglalkoztatott orvost, akkor az Országos 

Alapellátási Intézetre mint praxiskezelőre. Ezen a testületi ülésen arról kell dönteni, hogy az 

Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul-e ahhoz, hogy Dr. Fenyvesi Béla önálló 

vállalkozás keretében végezhesse-e háziorvosi tevékenységét. Az Önkormányzat a háziorvosi 

tevékenység ellátásáért általában havi 1.400 e Ft támogatást kap, ebből havi 1.000 e Ft az 

átlagos havi kiadás, amely tartalmazza a háziorvos, az asszisztens juttatásait és annak járulékait, 

valamint a felmerülő dologi kiadásokat is. A támogatás összegét az Önkormányzat kizárólag a 

háziorvosi tevékenység ellátására, fejlesztésére lehet kizárólag felhasználni. Kéri a Tisztelt 

Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Dr. Menyhárt Ferenc képviselő 

Véleménye szerint a háziorvos nem lesz képes egy önálló praxis ellátására. Több panaszt hallott 

az orvosra. 

 

Holl Tamásné képviselő 

A praxisjogot az önkormányzat ne adja tovább, ez kiváltság. 

 

Posch János képviselő 

Jobb Gyula még alpolgármester volt, amikor a régi háziorvossal gondok voltak. Már több évvel 

ezelőtt is nehezen találtunk szakembert, aki elvállalta a háziorvosi teendőket. A háziorvosi 

munkakör most is hiányszakmának számít, nem tolonganak érte az orvosok. A fogorvossal 

ugyanez volt a helyzet. Ha átadnánk a praxisjogot, csak a kötelezettségünk lenne kevesebb, 

mindent az orvosnak kellene intézni. Amit a támogatásként kapunk, azt az összeget a háziorvosi 

feladatokra kell költeni, másra nem lehet. Elkülönítve kell kezelni, a számlán lévő összeg csak 

gyűlik és semmi másra nem lehet költeni.  

 

Deák Ibolya képviselő 



A bizalmat meg kell adni a háziorvosnak. Már évek óta dolgozik Kulcson. Jó orvosnak tartják, 

semmi rosszat nem hallott róla. A praxis átadása esetén megszűnne az önkormányzatnak több 

feladata. Teljesen mindegy, hogy mennyit finanszíroz az OEP, azt úgysem lehet másra költeni.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2015. (VIII. 26.) KT. számú határozat 

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Dr. Fenyvesi Béla 

háziorvos kérelme háziorvosi önálló orvosi tevékenység folytatása ügyében ” című 

előterjesztést, és úgy döntött, hogy 

a benyújtott  kérelmet elutasítja. 

 

Felelős: Jobb Gyula polgármester 

Határidő: azonnal 

 


