
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1997. május  29-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
VI-104/23.566/1997.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Háziorvosi körzet ellátási területének módositásával egy új 

háziorvosi körzet létrehozása. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "A 22. és 23.sz. 
háziorvosi körzet ellátási területének módosításával egy új háziorvosi 
körzet létrehozása" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./  A Közgyűlés: 
 
       a./  a 22.sz. háziorvosi körzet (Miskolc, Latorca u.26.sz.) kötelező 

ellátási területét 1997. július 01-től kezdődően  jelen 
előterjesztés 1.sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 
         b./  a 23.sz. háziorvosi körzet (Miskolc, Latorca u.26.sz.) kötelező 

ellátási területét 1997.július 01-től kezdődően jelen 
előterjesztés 2.sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 
      c./  az   51.sz.  új háziorvosi körzet (Miskolc,Kisfaludy u.49.sz) 

kötelező ellátási területét 1997. július 01-től kezdődően jelen 
előterjesztés 3.sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Határidő: 1997.július 01. 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály, 
                           Semmelweis Kórház Igazgatója, 

 
2./  A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a 22.,23., 51.sz. háziorvosi 

körzet kötelező ellátási területének módosításáról a lakosságot a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa. 
 
Felelős:  Jegyző 
Határidő: 1997.július 01. 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 

 
3./  A Közgyűlés 
    -  egy új háziorvosi körzetet létesít a jelenleg is működő 22. és 

23.számú háziorvosi körzet ellátási területének módosításával. 
Az új háziorvosi körzet száma: 51. 

          Telephelye: Miskolc, Kisfaludy u.49. 
           Ellátási területe:  jelen előterjesztés  3.sz. melléklete szerint. 
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       -  az 51.sz.új háziorvosi körzet működtetőjévé  1997. július 01-től  a 

MEDICAL PRAXIS Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságot 
(Miskolc, Árvácska u.6., cégbírósági  bejegyzési szám: CG.05-
06-006494) bízza meg  határozatlan időtartamra azzal a 
feltétellel, hogy abban a háziorvosi feladatokat dr. Fülöp Judit 
családorvostan szakorvos látja el.  
Fentiekkel összefüggésben  az önkormányzat és  a MEDICAL 
PRAXIS Bt.  között létrejött és 1996.április 04-én aláírt 
megállapodást hatályon kívül helyezi.  
 

    -   Az új háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodást 
jelen előterjesztés  4.sz. melléklete szerint jóváhagyja és  
felhatalmazza   a   Polgármestert annak  aláírására.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997.július 01. 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                           Semmelweis Kórház Igazgatója, 
                           Egészségügyi Bizottság           

       
4./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy   dr.Fülöp Judit által 

jelenleg  betöltött  43.sz. háziorvosi  körzet orvosi állását (Miskolc, 
Szentgyörgy u.42.) pályáztatás utján  hírdesse meg. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997.június 30. 
Közreműködik: Egészségügyi és Szociális Osztály 
                           Semmelweis Kórház Igazgatója, 

       
 

Kmft. 
 
 
Dr.Szádeczki Zoltán sk.                                 Kobold Tamás sk. 
         jegyző                                                     polgármester 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
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 1.sz.melléklet 
 

22.számú   háziorvosi körzet Miskolc, Latorca u.26.  
dr.Szarka Béla kötelező ellátási területe 

 
 
Alföldi u.    
Balassa B.u.    
Berettyó u.    
Berzsenyi D.u.42-től és 63-tól     
Csele u.    
Csokonai u. 
Csonka sor  
Csonka J.u.    
Egressy G.u.    
Fövényszer u. 
Ganz Á.u.   
Gombos u.  
Gvadányi u.     
Hollán E.   
Jendrassik u.   
Jósva u.    
Latorca u.    
Lokomotiv u.    
Martin K.u.    
Nagypást tanya 
Pósa L.u.    
Radnóti M.u.   
Stromfeld A.u.    
Tarló u. 
Templom tér     
Sik u. 
Zagyva u.     
 
Lakosságszám összesen:     1.730  fő 
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                                                                            2.sz.melléklet 

 
23.számú háziorvosi körzet  Miskolc, Latorca u.26. 

 Dr.Grenda Andor  kötelező ellátási területe 
 
 
Alkotmány u.    
Babér u.      
Bajza J.u.     
Barkóczy F.u.    
Bornemissza G.u. 
Dráva u. 
Duna u. 
Forgács A.u. 
Franklin B.u. 
Garam u. 
Gutenberg u. 
Gyöngyösi I.u. 
Iskolatér  
Kisfaludy K.u.1-118-ig 
Koppány u.    
Kőris u.    
Laborc u.     
Lahner Gy.u.    
Lajta u.     
Mező u.     
Poprád u.     
Rendező pályaudvar 2 
Rába u.     
Régész u. 
Sió u.      
Szénffy G.u.    
Tóth P.u.     
Zala u.    
 
Lakosságszám összesen:       1.696 fő 
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3.sz.melléket 
 

51.sz. háziorvosi körzet (Miskolc,Kisfaludy K.u.49. 
 dr. Fülöp Judit) kötelező ellátási területe és lakosságszáma 

 
   

Temes u.     
Visó u.      
Kapos u.     
Kőrös u. 
Balaton u.                    
Szrogh S.u.    
Levél u.      
Benkő S.u 
Tisza u.      
Istvánffy u.     
Velence u.     
Bodrog u.     
Ipoly u.      
Tapoly u.      
Mura u. 
Kisfaludy u. páros        120- 158-ig   
Pánczél u.   
Berzsenyi D.u. 
Zsedényi B.u. 
Rét u.     
----------------------------------------------------- 
Lakosságszám összesen:       1.628  fő 
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                                                                                    4.sz.melléklet 

 
M E G Á L L A P O D Á S 

 
háziorvosi ellátásra, területi ellátási kötelezettséggel 

 
 
amely létrejött egyfelől: 
 
   Miskolc megyei jogu Város Önkormányzata képviseletében 

eljáró Polgármester (525 Miskolc, Városház tér 8.sz.) mint     
Megbizó, 

 
másfelől 
 
      a szolgáltatást nyújtó: 
 
     MEDICAL  PRAXIS Egészségügyi Szolg.Bt. 
     ----------------------------------------------------------------------- 
     (3521 Miskolc, Árvácska u.6.) 
     ----------------------------------------------------------------------- 
 
     mint   Megbizott   között   azzal   a  kötelezettséggel, hogy a 

háziorvosi szolgáltatást személyesen: 
 
     NÉV :    dr.F ü l ö p   Judit   

................................................................................... 
 
     Lakcim:  3521  Miskolc, Árvácska u.6.  

................................................................................... 
 

 Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 
 45.989 

.............................. 
 
végzi az alábbi feltételek mellett. 
 
 
1./   Megbizó   jelen   szerződés   keretében   megbizást ad a 

házi orvosi szolgáltatás nyujtására, a szerződés 1.sz. 
mellékletében szereplő kötelező ellátási területen. 

 
2./    A Megbizott rendelkezik: 
        - a  háziorvosi tevékenység folytatására vonatkozó 
             egészségügyi   vállalkozói engedéllyel, 
           (engedély száma: 654/96  kelte:.1996.03.22.) 
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        - orvosi felelősségbiztositással. 
 
 
3./   A   Megbizott    kötelezettséget   vállal  arra, hogy az 1.sz. 

mellékletben megjelölt müködési területén a háziorvosi 
feladatok ellátásáról és a hozzá bejelentkezett biztositottak 
részére az érvényes előirásoknak, a szakmai szabályoknak 
megfelelő háziorvosi szolgáltatás nyujtásáról folyamatosan 
gondoskodik. 

 
4./   A   Megbizó   kötelezi   magát,  hogy   háziorvosi szolgálat 

területi ellátási kötelezettség nélküli müködtetésére 
vonatkozó szerződés kötése előtt kikéri a háziorvosok 
érdekvédelmi és érdekképviseleti szervének véleményét. 

 
5./   Felek rögzitik, hogy a finanszirozásra vonatkozó feltételeket 

a Megbizott és az Egészségbiztositási Pénztár kezelője 
között létrejött külön szerződés tartalmazza. 

 
6./  A Megbizott által alkalmazott háziorvos távolléte esetén a 

helyettes orvos személyéről és dijazásáról Megbizott 
gondoskodik. Rendkivüli esetben is (nem tervezhető ügyek) 
Megbizott gondoskodik a helyettesítésről.  

 
7./  A    Megbizott    kötelezettséget   vállal   arra,  hogy az általa 

alkalmazott háziorvos részt vesz a mindenkori háziorvosi 
ügyeleti rendszerben a ráeső esetek arányában, az 
érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetek és az ügyeletet 
müködtető között kialkudott, méltányosan megállapitott 
ügyeleti dij ellenében.  

 
      Az ügyeleti szolgálat beosztását az önkormányzat által kötött 

megállapodás alapján az ügyeletet müködtető késziti el az 
egyenlőség elvének szemelőtt tartásával, az illetékesek 
bevonásával. Kórházi ügyeleti szolgálatba háziorvos 
beleegyezése nélkül nem osztható be (pl. Detoxikáló 
Állomás). 

 
8./   A  7. pontban  rögzitettek  Megbizottat  felmentik az ügyelet 

időtartamára a folyamatos betegellátási kötelezettségek alól. 
 
9./  A Megbizott kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 20 órát 

rendel a lakossági ellátási érdeket megkivánó bontásban. A 
megbizott a naponta szükséges rendelési időt a Megbizóval 
egyeztetve egyénileg is megállapithatja a praxis lakosság 
igényeinek megfelelő napszaki bontásban, de a napi 
rendelési idő 3 óránál igy sem lehet kevesebb. 
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10./Megbizott a háziorvosi   feladatellátáshoz  szükséges orvosi 

rendelőt és egyéb szükséges helyiségeket a mindenkori 
szakhatósági feltételeknek megfelelően  biztositja,   amely 
saját tulajdonát képezi. 

               Megbizó Megbizottat   évenként   működtetési támogatásban 
részesiti, melynek mértéke a többi háziorvosi szolgálat éves  
támogatásával egyenlő.   

              Megbizó   az   alapellátás   1997. évi    működési támogatásából 
biztositja a praxis működéséhez szükséges EKG készüléket, 
amely Megbizó tulajdonát képezi. 

 
11./Megbizó        vállalja,        hogy        a     veszélyes  hulladék 

elszállitásáról és megsemmisitéséről gondoskodik a többi 
háziorvosi rendelőnél alkalmazott módon, de a szállitási 
költség Megbizottat terheli. 

 
12./A   Megbizott   vállalja  a   háziorvosi   feladatok   

ellátásához szükséges -külön rendeletben meghatározott- 
eszközök, berendezések folyamatos korszerüsitését és 
elhasználódás miatti pótlását. 

 
13./A szerződő felek   jelen   szerződést   közös   0akarattal, 

kölcsönösen elfogadott határidővel felbonthatják, a 
szerződés által érintett háziorvosi szolgálat ellátása 
folyamatos biztositása és a szerződéssel érintett jogok, 
kötelezettségek körültekintő érvényesitése mellett. 

 
14./A  szerződés   módositását,   felbontását  bármelyik  fél  csak   

irásban kezdeményezheti alapos indokok közlésével. 
  A felek  megállapodnak, hogy a szerződés módositására és 

felbontására irányuló kezdeményezés ügyében az 
egyeztetést az indok közlésétől számitott 30 napon belül 
lefolytatják. 

       A  szerződést  bármelyik fél felmondhatja, ha a másik fél a 
szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megszegi. 

         Felmondási idő: 60 nap. 
 
15./Szerződő   felek   a   jelen  szerződést   akkor  is   

módosithatják,   ha  a szerződés teljesitése során a jelen 
szerződés megkötésekor előre nem látott körülmények 
következnek be (jogszabályi változás, stb.). Erről a felek 
kötelesek egymást tájékoztatni és megkisérelni a szerződés 
közös megegyezéssel történő módositását. 

 
16./Megbizó jelen szerződést a Megbizott által alkalmazott házi- 

orvos személyében rejlő okokból csak akkor mondhatja fel, 
ha a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségszegésért az 
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Orvosi Kamara fegyelmi vétségét megállapitja, vagy jogerős 
birói itélet ezzel kapcsolatos sulyos kötelezettségszegését 
állapitja meg, továbbá ha a házorvos a szerződésben vállalt 
feladatot nem képes ellátni és ezért az orvosi hivatás 
gyakorlásától erre hivatott hatóság eltiltja. 

      
17./Szerződő Felek kölcsönösen megállapitják, hogy jelen 

szerződéssel  a közöttük létrejött és 1996.május 28-án aláirt  
"szándéknyilatkozat" valamennyi pontját mindkét fél 
teljesitettnek tekinti. 

 
18./Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 
 
19./Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen 

szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 
peren kivül rendezik. A felek kikötik a Miskolci Városi Biróság 
kizárólagos illetékességét. 

       Egyéb    e   szerződésben  nem   szabályozott kérdésekben 
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

 
20./ Felek         rögzitik,   hogy a közöttük létejött és 1996.április 

04-én aláirt müködtetési szerződés jelen szerződés 
aláirásával hatályát veszti.  

 
  21./ Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
aláirják. 

 
 
Miskolc, 1997. ......................... 
 
 
 
 
 
..............................................      ..................................... 
Miskolc Megyei Jogú Város                   Társaság 
       Önkormányzata                         mint  Megbizott 
   mint Megbizó részéről:                       részéről: 
           Kobold Tamás 
            polgármester 
 


