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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022.  október 20-i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Marcali IV. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Marcali IV. számú felnőtt háziorvosi körzetet 1998. december 30. napján kelt, majd 

többször módosított megbízási (feladatellátási) szerződéssel a Rajnai Bt., majd jogutódja a 

„Rajnai és Társa Kft.” (Cg. 20-09-076387, 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 26., képviselője: dr 

Rajnai Miklós ügyvezető, a továbbiakban: Kft.) személyes közreműködőként dr Rajnai Miklós 

háziorvos látja el 1999. január 1. napjától. 

A Kft. nevében dr Rajnai Miklós háziorvos 2022. augusztus 17- én érkezett levelében a 

szerződés megszüntetését kezdeményezte több okból. Egyrészt hivatkozott arra, hogy ugyan a 

feladatát mintegy 24 éven át lelkiismeretesen ellátta, de az egészségügyet és a háziorvosi 

feladatellátást érintő változások, családjának a városból való elköltözése, illetve a 

szakdolgozója munkaviszonyának megszűnése olyan helyzetet teremtett számára, amiben a 

további feladatellátást csak 2022. december 31- ig tudja vállalni. A szerződése alapján a 

felmondási idő 6 hónap lenne, ami 2023. február 28- án járna le, de kérte, hogy lehetőség szerint 

2022. december 31. napjával fogadja el a képviselő- testület a szerződése megszűnését, mert a 

feladatát ezt követően szakdolgozó hiányában nem tudja ellátni, emiatt a működési engedélyét 

a szakhatóság várhatóan visszavonná. Nyilatkozta azt is, hogy praxisjogát értékesíteni kívánja.   

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.r.  13/A. § (1) 

bekezdése értelmében: „A praxisjog elidegenítésére a feladat- ellátási szerződés megszűnését 

követő 6 hónap alatt van lehetőség.” 

Fentiek alapján tárgyalásokat folytattunk dr Rajnai Miklóssal és érveit elfogadva 

javaslom a Tisztelt Képviselő- testületnek, hogy dr Rajnai Miklós háziorvos szerződésének 

2022. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését fogadja el.  Egyúttal 

hatalmazzon fel arra, hogy tárgyalásokat kezdjek és szerződést kössek a Marcali IV. sz. felnőtt 

háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátása érdekében 2023.01.01. napjától- 

várhatóan 2023.06.30. napjáig, vagyis mindaddig, amíg dr Rajnai Miklósnak a praxisjoga 

értékesítésére lehetősége van, mert addig Marcali Város Önkormányzata kell, hogy működtesse 

a körzetet. Továbbá kérek felhatalmazást arra is, hogy amennyiben a tárgyalások nem vezetnek 

eredményre, a körzet helyettesítéssel történő ellátására pályázatot írhassak ki. 

Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalja a Tisztelt Képviselő- testület és a mellékelt 

határozati javaslatban foglaltak szerinti döntést hozza meg. 
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Határozati javaslat 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

Marcali Város Önkormányzata és a „Rajnai és Társa Kft.” között a Marcali IV. sz. 

felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására létrejött szerződésnek 2022. december 31. 

napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért, egyúttal megköszöni 

dr Rajnai Miklósnak az elmúlt években végzett lelkiismeretes munkáját. 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- 

testület) felkéri dr Sütő László polgármestert, hogy a Marcali IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladatellátása érdekében kezdeményezzen 

tárgyalásokat, annak érdekében, hogy 2023.01.01. napjától -ameddig dr Rajnai Miklós 

a praxisjogát értékesítheti, azaz legkésőbb- 2023. június 30. napjáig, a körzet 

önkormányzat által helyettesítés keretében történő ellátása biztosított legyen. Egyben 

felhatalmazza dr Sütő László polgármestert a tárgyalások eredményeképpen a 

helyettesítéssel történő feladatellátásra szóló szerződés megkötésére. 

 

3. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a polgármester által a Marcali 

IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet 2023.01.01. és 2023.06.30. napja közötti, 

helyettesítéssel történő ellátása érdekében folytatott tárgyalások eredménytelensége 

esetére felhatalmazza dr Sütő László polgármestert, hogy a feladat helyettesítéssel 

történő ellátása érdekében pályázatot írjon ki. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2022. október 13. 

 

          Dr. Sütő László s.k. 

                                                   polgármester   

 


