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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A várpalotai 1. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa - Dr.Kisgergely László- 2015. december 

21-én elhunyt. A praxis működtetése – a praxisjog folytatására jogosultak lemondó nyilatkozata 

következtében–, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően visszaszállt Várpalota Város 

Önkormányzatára.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdése kimondja: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: ... egészségügyi 

alapellátás, és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.” 

A Képviselő-testület 3/2016. (I. 29.) határozatával pályázatot írt ki a praxis betöltésére, annak 

elbírálásáig a körzetben adódó gyermekorvosi feladatokat tartós helyettesítéssel oldotta meg.  

A többször meghirdetett betöltetlen praxishelyre a másfél év alatt nem volt egyetlen pályázó sem.  

Jelenleg is két vegyes háziorvosi körzet orvosa tartós helyettesítés keretében megbízási szerződés 

alapján látja el az 1. számú gyermekorvosi körzet betegeit. 

 

Több esetben személyesen is felvettük a kapcsolatot gyermekorvosokkal a praxis betöltése 

érdekében.  

 

2017. május elején Dr. Merényi Adrienn gyermekorvos kereste meg az önkormányzatot azon 

szándékát kifejezve, hogy elvállalná az 1. számú gyermekorvosi körzet betegeinek ellátását. 

 

Dr. Merényi Adrienn 2001-ben szerzett diplomát Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karán/Szakán. 2001-től a mai napig a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház 

Gyermekgyógyászati Centrumában dolgozik. 2009-ben Csecsemő-gyermekgyógyászati szakvizsgát 

tett, majd 2012-ben Neonatológiai szakvizsgát szerzett. 

 

Dr. Merényi Adrienn a diploma megszerzése óta a Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekgyógyászati 

Centrumán dolgozik főállásban. A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga létételéig a 

gyermekosztályon tevékenykedett, mint rezidens, majd szakorvosjelölt, 18 éves korral bezárólag 

mindenféle korosztállyal és sokféle beteggel találkozott. 2009 decembere óta az Újszülött Intenzív 

(PIC) Osztályon beteg újszülötteket és koraszülötteket gyógyít, 2012 márciusa óta neonatológus 

szakorvosként. Munkája részét képezi a szülészeti újszülött részlegen az egészséges újszülöttek 

vizsgálata, ellátása is. 

 

2012 óta az Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány munkatársaként részt vesz az intenzív ellátást vagy 

szoros megfigyelést igénylő újszülöttek (többnyire) intézmények közötti szállításában, amely 

speciálisan e célra felszerelt mentőautóval történik.  

 

2016 októbere óta a GYED mellett heti 2x4 órában a Veszprémi Tanulási Képességeket Vizsgáló, 

Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál végzi a bizottsághoz megkésett fejlődés 

miatt érkező kisgyermekek, illetve tanulási- és/vagy magatartási problémával küldött iskolások 

anamnézisének felvételét és általános egészségi állapotának felmérését. 

 

 

 



 

Dr. Merényi Adrienn a gyermekorvosi tevékenység ellátására előírt érvényes működési engedéllyel 

rendelkezik. A Magyar Orvosi Kamara tagja, kártyaszáma: OI0042896; érvényes Egészségügyi 

Orvosi Működési engedéllyel rendelkezik: O/035598/17 számon; pecsétszám: 60825.  

 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Ettv.) III. fejezete szabályozza az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló 

egyes jogviszonyokat. A törvény 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az egészségügyi dolgozó 

egészségügyi tevékenység végzésére – ide nem értve a sürgős szükség esetén ellátási kötelezettség 

alapján végzett tevékenységet – a külön törvényben meghatározott szakképesítési és nyilvántartási 

feltételek mellett akkor jogosult, ha egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység 

végzésére alkalmas.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése sorolja fel a különböző jogviszonyokat, 

melynek keretében kerülhet sor egészségügyi tevékenység végzésére. A már idézett jogszabályhely 

c) pontja jelöli meg azt, hogy egészségügyi tevékenység végzésére sor kerülhet társas vállalkozás 

tagjaként keretében.  

 

Dr. Merényi Adrienn társas vállalkozásának létrehozása folyamatban van, amelynek keretében 

kívánja a feladatot ellátni.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztálya folytatja le a praxis működéséhez szükséges működési engedély 

kiadásával kapcsolatos szakmai engedélyezési eljárást. Ahhoz, hogy 2017. november 1-jén az 1. 

számú gyermekorvosi praxisban Dr. Merényi Adrienn megkezdhesse a rendelést, az ÁNTSZ-hez 

legkésőbb 2017. szeptember 1-jéig be kell nyújtani a kérelmet, a jogszabályban előírt 

mellékletekkel együtt. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti 

orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely 

alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben 

végezhető. 

 

Az Öotv. 2. §-a kimondja, hogy a háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának 

jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által 

meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. 

(2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - 

csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 

Az Öotv.2/A §-a rögzíti az alábbiakat:  

(1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is 

megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési 

önkormányzatnak. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi 

államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben 

a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-

ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 napon belül 

nyilatkoznia kell. 

 

A megkötni kíván feladat-ellátási előszerződés az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 



 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály 2017. június 15-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot arról, 

hogy Dr. Merényi Adrienn háziorvosi tevékenységet végezhet, a feladat ellátási előszerződés 

megkötésének nincs akadálya. 

 

A várpalotai 1. számú házi gyermekorvosi körzet gyermek háziorvosi feladatainak folyamatos, 

hosszú távú ellátása érdekében szükségesnek tartom, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a feladat 

ellátási előszerződés Dr. Merényi Adriennnel történő megkötésével a praxisjog elidegenítéséhez. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Merényi Adrienn személyéről, 

valamint a feladat ellátási előszerződés megkötéséről hozza meg döntését! 
 

 

 

 

 

Várpalota,  2017. június 13. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 29-ei rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

…/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás 

nyújtására kötelezett, elfogadja Dr. Merényi Adrienn, a várpalotai 1. számú házi 

gyermekorvosi körzet gyermek háziorvosi feladatainak ellátására irányuló pályázatát. 
 

2.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete a gyermekorvosi körzet területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátására feladat-ellátási előszerződést köt Dr. 

Merényi Adrienn gyermek orvossal azzal, hogy a gyermekorvosi tevékenységet 2017. 

november 01. napjával meg kell kezdenie.  

 

3.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előterjesztéshez mellékelt feladat ellátási előszerződést Dr. Merényi Adriennel 

megkösse, azzal, hogy a tényleges feladat‐ellátási szerződés hatályba lépésének 

feltétele a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Népegészségügyi Osztálya által Dr. Merényi Adrienn nevére szóló jogerős 

működési engedély 2017. október 31-ig történő kiadása. 

 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete felhatalmazza arra a 

polgármestert, hogy a 3.) pontban rögzített feltételek teljesülése esetén aláírja Dr. 

Merényi Adrienn-el a feladat-ellátási szerződést.  

 

5.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy amennyiben Dr. Merényi Adrienn társas vállalkozásának bejegyzése jogerőre 

emelkedik, a feladat ellátási előszerződésnek a névváltozásnak megfelelő módosítását 

aláírja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Varga Szilvia humánügyi referens 

  
Várpalota,  2017. június 29. 

  

  

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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