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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Kovács Hajnalka háziorvosunk, e-mailen, az alábbi tájékoztatást küldte a szoros 
praxisközösséggel kapcsolatban: 
 
A hivatásában a következő mérföldkőhöz érkezett, szoros praxisközösségbe lépett. 
Tudomása szerint, ez az első szoros praxisközösség a térségben.  
Dr. Kozma Zoltán, Dr. Palicsek Zoltán, Dr. Buda Imre, dr. Benczik Ágnes Adrienn és 
Dr. Kovács Hajnalka alkotják a szoros praxisközösséget. 
A szoros praxisközösség egy magasabb finanszírozási kategóriába lép. Cserébe, több 
lépésben és szinten, fejleszteni kell az ellátás színvonalát.  
 
A szakmai ajánlásokat maradéktalanul teljesíteni kell, sokkal magasabb szintű ellátás 
valósul meg. Nagyon várja, és nagyon örül neki. Lehetőség lesz szakrendeléseket 
helybe hozni, a községekbe. Tudnak majd saját fekélynővért, dietetikust, pszichológust 
és gyógytornászt foglalkoztatni.  
 
Kötelezően, a rendelési időt meg kell emelni és négy óra prevenciós rendelést kell 
elkülöníteni. 
Emiatt a jelenlegi rendelési időt módosítani szükséges. Ezt azzal kell kezdeni, hogy az 
Olaszfalu és Eplény önkormányzataival kötött feladatellátási megállapodásokat, ennek 
értelmében, módosítani kell. 
 
A rendelési idő módosítást befolyásolja továbbá az, hogy Dr. Buda Imre abbahagyja a 
Szent Bernát Idősek Otthona Zirc ellátását, és őt kértek fel a feladatra az ez irányú 
második szakvizsgájára tekintettel. A feladatot örömmel vállalta a geriátriai 
elköteleződése folytán. 
 
A rendelési idő módosításnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 
A szoros praxisközösséghez való csatlakozás miatt, a rendelési idő az alábbiak szerint 
alakul 2021. június 01-től: 
 
Olaszfalu 
Hétfő:  Orvosi rendelés:   7.30 - 10.00 
 
Kedd:  Orvosi rendelés:    9.00 - 12.00 
           Prevenciós rendelés:  12.00 - 13.00 
 
Szerda:  Orvosi rendelés:    8.00 -10.00  
             Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 10.00 - 12.00 
             Prevenciós rendelés, terhes gondozás  12.00 - 13.00 
             Iskolaorvosi rendelés 13.00 - 14.00 (eseti, nem minden héten, a heti 20 

óra rendelési időbe nem számít bele, de engedélyköteles) 
 
Csütörtök: Orvosi rendelés   16.15 - 17.15 
              Prevenciós rendelés   17.15 - 18.15  
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Péntek: Orvosi  Rendelés   11.00 - 12.30 
 
Eplény  
Hétfő:          Orvosi  Rendelés:  13.00 - 15.00 
 
Csütörtök:   Csecsemőtanács adás  13.00 - 14-00 
                   Orvosi  Rendelés    14.00 - 15.00 
                   Prevenciós  Rendelés   15.00 - 16.00 
  
 
A fenti megkeresés alapján, a képviselő-testület 91/2012. (XI. 29.) határozatával 
jóváhagyott, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § 
rendelkezéseinek megfelelően, 2012. december 28-án, a háziorvosi tevékenységre 
vonatkozóan megkötött feladatellátási szerződés, a rendelés idő meghatározásra 
vonatkozó 4. pontja, az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. A rendelés idő meghatározása 
 
Olaszfalu 
Hétfő:  Orvosi rendelés:   7.30 - 10.00 
 
Kedd:  Orvosi rendelés:    9.00 - 12.00 
           Prevenciós rendelés:  12.00 - 13.00 
 
Szerda:  Orvosi rendelés:    8.00 -10.00  
             Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 10.00 - 12.00 
             Prevenciós rendelés, terhes gondozás  12.00 - 13.00 
             Iskolaorvosi rendelés 13.00 - 14.00 (eseti, nem minden héten, a heti 20 

óra rendelési időbe nem számít bele, de engedélyköteles) 
 
Csütörtök: Orvosi rendelés   16.15 - 17.15 
              Prevenciós rendelés   17.15 - 18.15  
 
Péntek: Orvosi  Rendelés   11.00 - 12.30 
 
Eplény  
Hétfő:         Orvosi  Rendelés:  13.00 - 15.00 
 
Csütörtök:   Csecsemőtanács adás  13.00 - 14-00 
                   Orvosi  Rendelés    14.00 - 15.00 
                   Prevenciós  Rendelés   15.00 - 16.00 
 
A rendelési időt – a rendelő bejáratán elhelyezett táblán kívül – az Önkormányzat a 
helyben szokásos módon is közzé teszi.  

A jelen szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak, az Önkormányzatok 
előzetes jóváhagyásával a működési engedély módosítása mellett lehet.”  
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Tekintettel arra, hogy a kézi patika részben az e-recept bevezetése, részben pedig az 
igénybevételének, érdeklődésnek a hiánya miatt okafogyottá vált, a szerződés 2.10. 
pontját is aktualizálni, módosítani szükséges. 
 
A feladatellátási szerződés 2.10. pontja a következő szerint módosul: 
„2.10.  Az orvosi rendelő üzemeltetési költségeit az önkormányzat viseli, az 
Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy legalább ennek a mértékéig, ellentételezésként 
– a lakosság jobb ellátásnak biztosítása érdekében, – a szolgáltatás színvonalát javítja, 
az orvosi rendelőt fejleszti.”   
 
A feladatellátási szerződésnek a módosítására, átruházott hatáskörben, a polgármester 
jogosult. 
 
A tájékoztatóhoz 1. mellékletként csatolom az eredeti aláírt megállapodást, 2. 
mellékletként a megállapodás módosítást, valamint 3. mellékletként pedig az egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodást. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételére. 
 
 
Eplény, 2021. május 16.  
 
 
          Fiskál János 


