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A rendeletet – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
– Maglód Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva alkotta meg.
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020.(VI.5.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás biztosítását segítő támogatásról
Maglód Város Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Maglód Város
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében

meghatározott jogalkotói hatáskörben, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a
következőket rendelem el:
1. A támogatás célja, a jogosultak köre
1. §
E rendelet célja: támogatás nyújtása az önkormányzat feladatkörébe utalt egészségügyi alapellátás
zavartalan biztosítása érdekében.
2. §
(1) Maglód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében e rendeletben meghatározott feltételekkel
egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat a
közigazgatási területén letelepedni kívánó és praxisjoggal nem rendelkező felnőtt vagy gyermek
háziorvos, továbbá felnőtt vagy gyermek fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) számára
a) új háziorvosi körzet létesítése esetén, vagy
b) legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzet ellátása céljából.
(2) A praxist megszerezni kívánó háziorvos az egészségügyi alapellátási tevékenységét egyéni
vállalkozóként vagy egyéb, a háziorvos tulajdonában álló gazdasági társaság keretében végezheti.
(3) Az (2) bekezdés szerinti gazdasági társaság alatt azt a háziorvos tulajdonában álló gazdasági társaságot
kell érteni, amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Közpénztörvény) 2. § (4) bekezdésében meghatározott szabályoknak
megfelel.
(4) Magánpraxis működtetéséhez nem nyújtható támogatás.
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2. A támogatás feltételei
3. §
(1) Támogatást kaphat az a háziorvos, aki
a) a kérelem benyújtását megelőző két éven belül háziorvosi praxisjoggal nem rendelkezett;
b) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult;
c) vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább öt éven keresztül önálló háziorvosi
tevékenységet végez az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de
minden esetben személyes közreműködésével;
d) a kérelméhez csatolja a (3)-(4) bekezdésben részletezett mellékleteket.
(2) A támogatás feltétele továbbá, hogy a kérelem pozitív elbírálását követő 90 naptári napon belül az adott
praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő
egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést köt, vagy a háziorvos foglalkoztatására vonatkozó
jogviszony az Önkormányzattal létrejön.

(3) A támogatást megállapító eljárás a háziorvos egyedi kérelmére indul. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező háziorvos praxist működtető gazdasági társaságának a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok
igazolásáról szóló, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt,
b) nyilatkozatot arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,
c) a feladat-ellátási szerződés alapján működtetni kívánt háziorvosi körzet vonatkozásában a tervezett
működtetési idő megjelölését,
d) a Közpénztörvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi és a 8. § (1) bekezdés szerinti
érintettségi nyilatkozatot.
(4) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az (3) bekezdésben foglaltakon kívül a
kérelemhez mellékelni kell:
a) a területi ellátási kötelezettséggel működtetni kívánt háziorvosi körzettel kapcsolatos praxisjog
átruházása tárgyában kötött szerződést vagy előszerződést,
b) amennyiben a praxisjog megszerzéséhez hitelt vett fel, úgy annak megjelölését,
c) nyilatkozatot arról, hogy a praxisjog megszerzéséhez európai uniós forrásból vagy más közpénzből
kapott-e támogatást.
4. §
Nem jogosult támogatásra a kérelmező háziorvos, ha olyan gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, amely
a kérelem elbírálásakor

a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.
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5. §
(1) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testület a benyújtást követő 30 naptári napon belül bírálja el.
(2) A megállapított támogatás juttatásáról az Önkormányzat – a támogatás jogcímétől függően – e rendelet 1.
vagy 2. melléklete szerinti támogatási szerződést köt a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal.
(3) Az elnyert támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási szerződés aláírásától számított 30 banki
napon belül a támogatási szerződésben megjelölt folyószámlára történő utalással kerül sor.
(4) Elnyert támogatás esetén a támogatás nyújtása iránti igény megszűnik, amennyiben a támogatási
szerződést a támogatott az elnyert támogatásról szóló értesítést követő 30 napon belül nem írja alá.

3. A támogatás mértéke, a praxis működtetésének kötelezettsége
Új háziorvosi körzet létesítése esetén
(2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím)

6. §
(1) A támogatás mértéke hatmillió forint.
(2) Amennyiben a támogatott háziorvos vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság három éven belül
felmondja az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést, a praxisjog értékesítésének teljes összegét
köteles az önkormányzat részére megfizetni. Amennyiben a praxisjog értékesítéséből származó vételár
nem éri el a támogatásként nyújtott 6 millió forintot, úgy a háziorvos a támogatás teljes összegét, valamint
annak a támogatás folyósításától számított, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát (a jegybanki alapkamat kétszerese)
egy összegben köteles az önkormányzat részére visszafizetni.
(3) Amennyiben a támogatott háziorvos vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság három éven túl, de öt
éven belül mondja fel a feladatellátási szerződést, úgy a háziorvos a (2) bekezdésben foglalt mérték 50%át köteles az önkormányzat részére megfizetni.
(4) A visszafizetés határideje a praxisjog elidegenítése napjától számított 30 naptári nap.
Legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzet ellátása céljából nyújtott támogatás esetén
(2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím)

7. §
(1) A támogatás mértéke a praxisjog megszerzése tárgyában kötött szerződésben rögzített ellenérték
legfeljebb 50%-a, de a hatmillió forintot nem haladhatja meg.
(2) Amennyiben a támogatott háziorvos vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság öt éven belül megszünteti,
vagy elidegeníti azon praxisát, amely megszerzésére a támogatást kapta, úgy köteles a megszűnés vagy
elidegenítés napjától számított 30 naptári napon belül a támogatás teljes összegét – a 6. § (2) bekezdésében
részletezett – ügyleti kamattal növelten az önkormányzat részére visszafizetni.
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4. A támogatás felhasználása és elszámolása
8. §
(1) Új háziorvosi körzet létesítése (2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti) jogcímen kapott támogatás az új
körzet működési feltételeinek biztosítása céljára használható fel, így különösen:
a) egészségügyi alapellátást szolgáló eszközök, felszerelések és berendezési tárgyak beszerzésére;
b) az egészségügyi szolgálat alkalmazottainak bérköltségére;
c) helyiségbérleti díj és közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra;
d) a támogatott háziorvos lakhatási feltételeinek biztosítására az önkormányzat közigazgatási területén belül.
(2) A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzet ellátása (2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti)
jogcímen kapott támogatás kizárólag a praxisjog megszerzése tárgyában kötött szerződésben rögzített
ellenérték kiegyenlítésére használható fel.

9. §
(1) Az új háziorvosi körzet létesítése (2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti) jogcímen kapott támogatás
szerződés szerinti felhasználását a háziorvos legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől
számított három éven belül számlamásolatokkal, egyéb, a felhasználást hitelt érdemlően igazoló
dokumentumokkal (bérjegyzék, stb.) köteles igazolni.
(2) A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzet ellátása (2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti)
jogcímen kapott támogatással praxisjogot szerző háziorvos a megállapított támogatás felhasználásával
megfizetett ellenértékről szóló banki igazolást vagy átvételi elismervényt az ellenérték megfizetésének
napját követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított

120 naptári napon belül köteles az önkormányzat felé bemutatni.
(3) Amennyiben a támogatott háziorvos a megállapított támogatást nem, vagy nem teljes egészében a
támogatási szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy határidőben nem tesz eleget az
elszámolási kötelezettségének, úgy a támogatás teljes összegét – a 6. § (2) bekezdésében részletezett –
ügyleti kamattal növelten az elszámolási határidőt követő 30 naptári napon belül vissza kell fizetnie az
Önkormányzat támogatási szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára.

5. Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) A megállapított támogatásról a döntést követő 60 napon belül tájékoztatót kell közzétenni az önkormányzat
honlapján.
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1. melléklet a 4/2020.(VI.5.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen)
amely létrejött egyrészről
Támogatást nyújtó szervezet neve:
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye, levelezési címe:
2234 Maglód, Fő utca 12.
Képviselő neve, beosztása
Tabányi Pál polgármester
Törzskönyvi azonosító száma:
730622
Alaptevékenység államháztartási
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
szakágazata:
társulások igazgatási tevékenysége
Adószáma:
15730624-2-13
KSH statisztikai számjele:
15730624-8411-321-13
Számlavezető pénzintézet:
ERSTE Bank Hungary NYRT 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Számlaszáma:
11600006–00000000–10716531
mint támogatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről
Támogatott családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
Személyi igazolvány száma:
Nyilvántartási száma:
Orvosi pecsétszáma:
mint támogatott orvos (a továbbiakban: Támogatott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Támogatott az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet ___
mellékletében foglalt területi ellátási kötelezettséggel rendelkező __ számú új felnőtt/gyermek háziorvos VAGY
felnőtt/gyermek fogorvosi körzet praxisjogát kívánja megszerezni.
2. Támogató jelen támogatási szerződés 1. pontjában rögzített cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület
__/___.(__.__.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint, a Támogatott részére, _____,- Ft, azaz
________________________________ forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a(z) ___ számú új
___orvosi körzet működési feltételeinek biztosítása céljára.
3. A támogatás a 2. pontban meghatározott orvosi körzet működési feltételeinek biztosításaként különösen az alábbi
célokra használható fel:
a) egészségügyi alapellátást szolgáló eszközök, felszerelések és berendezési tárgyak beszerzésére;
b) az egészségügyi szolgálat alkalmazottainak bérköltségére;
c) helyiségbérleti díj és közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra;
d) a Támogatott lakhatási feltételeinek biztosítására az önkormányzat közigazgatási területén belül.
4. Támogató a megállapított támogatási pénzösszeget egy összegben, jelen szerződés aláírásától számított 30 banki
napon belül átutalja a Támogatott _______________________-nál vezetett __________________ számú
bankszámlájára.
5. Támogatott vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott támogatás összegét, elszámolási kötelezettség terhe mellett
fogja kezelni és kizárólag az 3. pontban megjelölt célokra használja fel.
6. Támogatott vállalja, hogy a támogatással megszerzett területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxist
legalább öt évig működteti és a praxisjogot ezen idő alatt nem idegeníti el.
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7. Amennyiben a Támogatott vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság három éven belül felmondja az
önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést, a praxisjog értékesítésének teljes összegét köteles az
önkormányzat részére megfizetni. Amennyiben a praxisjog értékesítéséből származó vételár nem éri el a
támogatásként nyújtott összeget, úgy a Támogatott a támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás
folyósításától számított, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát (a jegybanki alapkamat kétszerese) egy összegben köteles visszafizetni
az Önkormányzat fentiekben megjelölt pénzforgalmi számlájára.
8. Amennyiben a Támogatott vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság három éven túl, de öt éven belül mondja
fel a feladatellátási szerződést, úgy Támogatott a 7. pontban foglalt mérték 50%-át köteles az önkormányzat
részére megfizetni.
9. A 7-8. pontok szerinti visszafizetési kötelezettség határideje a praxisjog elidegenítése napjától számított 30
naptári nap.
10. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás felhasználásáról legkésőbb ezen támogatási
szerződés hatályba lépésétől számított három éven belül számlamásolatokkal, egyéb, a felhasználást hitelt
érdemlően igazoló dokumentumokkal (bérjegyzék, stb.) köteles elszámolni a Támogató felé.
11. Amennyiben a Támogatott a megállapított támogatást nem, vagy nem teljes egészében a támogatási szerződésben
meghatározott célra használta fel, vagy határidőben nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, úgy a
támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás folyósításától számított – a 7. pontban részletezett – ügyleti
kamatát az elszámolási határidőt követő 30 naptári napon belül vissza kell fizetnie az Önkormányzat fentiekben
megjelölt pénzforgalmi számlájára.
12. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg szabálytalan felhasználásának megállapítása esetén
Támogató jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
13. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevét,
a támogatás célját és összegét a Támogató a nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján
közzéteszi.
14. Felek jelen szerződést öt év határozott időtartamra kötik, a hatályba lépés napja a támogatással szerzett praxis
működtetésére kötött feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének napja.
15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek békés úton,
egyeztetéssel kívánják megoldani.
16. Jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, 2 (kettő) oldalon tizenhat pontban
készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Maglód, _________________________

…………………………………..……………..

…………………………………..……………..

Maglód Város Önkormányzata
Támogató
Képviseli: Tabányi Pál polgármester

Jogi ellenjegyző:

[NÉV]
Támogatott

…………………………………..………..

[NÉV]
[beosztás]

Pénzügyi ellenjegyző: …………………………………..………..
[NÉV]
[beosztás]
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2. melléklet a 4/2020.(VI.5.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcímen)
amely létrejött egyrészről
Támogatást nyújtó szervezet neve:
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye, levelezési címe:
2234 Maglód, Fő utca 12.
Képviselő neve, beosztása
Tabányi Pál polgármester
Törzskönyvi azonosító száma:
730622
Alaptevékenység államháztartási
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
szakágazata:
társulások igazgatási tevékenysége
Adószáma:
15730624-2-13
KSH statisztikai számjele:
15730624-8411-321-13
Számlavezető pénzintézet:
ERSTE Bank Hungary NYRT 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Számlaszáma:
11600006–00000000–10716531
mint támogatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről
Támogatott családi és utóneve:
Születési családi és utóneve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
Személyi igazolvány száma:
Nyilvántartási száma:
Orvosi pecsétszáma:
mint támogatott orvos (a továbbiakban: Támogatott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Támogatott az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet ___
mellékletében foglalt területi ellátási kötelezettséggel rendelkező __ számú új felnőtt/gyermek háziorvos VAGY
felnőtt/gyermek fogorvosi körzetre ______________________________________ egészségügyi szolgáltatóval
____________________ napján kötött szerződés/előszerződés alapján praxisjogot kíván szerezni
2. Támogató jelen támogatási szerződés 1. pontjában rögzített cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület
__/___.(__.__.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint, a Támogatott részére, _____,- Ft, azaz
________________________________ forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a(z) ___ számú ___orvosi
körzet ellátási területéhez kapcsolódó praxisjog megszerzése céljára.
3. A támogatás kizárólag a 2. pontban meghatározott célra használható fel.
4. Támogató a megállapított támogatási pénzösszeget egy összegben, jelen szerződés aláírásától számított 30 banki
napon belül átutalja a Támogatott _______________________-nál vezetett __________________ számú
bankszámlájára, bankszámlájára, vagy amennyiben a praxisjogot az önkormányzat ruházza át Támogatottra, az
átruházás ellenértékébe a támogatási pénzösszeget beszámítja.
5. Támogatott vállalja, hogy a 2. pontban meghatározott támogatás összegét, elszámolási kötelezettség terhe mellett
fogja kezelni és kizárólag az ott megjelölt célra használja fel.
6. Támogatott vállalja, hogy a támogatással megszerzett területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxist
legalább öt évig működteti és a praxisjogot ezen idő alatt nem idegeníti el.
7. Amennyiben a Támogatott vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság öt éven belül megszünteti, vagy
elidegeníti azon praxisát, amely megszerzésére a támogatást kapta, úgy köteles a megszűnés vagy elidegenítés
napjától számított 30 naptári napon belül a támogatás teljes összegét – az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti (a jegybanki alapkamat kétszerese) –
ügyleti kamattal növelten az önkormányzat részére, a fentiekben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszafizetni.
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8. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás felhasználásával ellenértékről szóló banki
igazolást vagy átvételi elismervényt az ellenérték megfizetésének napját követő 30 naptári napon belül, de
legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 120 naptári napon belül köteles az önkormányzat
felé bemutatni.
9. Amennyiben a Támogatott a megállapított támogatást nem, vagy nem teljes egészében a támogatási szerződésben
meghatározott célra használta fel, vagy határidőben nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, úgy a
támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás folyósításától számított – a 7. pontban részletezett – ügyleti
kamatát az elszámolási határidőt követő 30 naptári napon belül vissza kell fizetnie az Önkormányzat fentiekben
megjelölt pénzforgalmi számlájára.
10. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg szabálytalan felhasználásának megállapítása esetén
Támogató jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
11. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevét,
a támogatás célját és összegét a Támogató a nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján
közzéteszi.
12. Felek jelen szerződést öt év határozott időtartamra kötik, a hatályba lépés napja a támogatással szerzett praxis
működtetésére kötött feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének napja.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a Felek békés úton,
egyeztetéssel kívánják megoldani.
14. Jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, 2 (kettő) oldalon tizennégy pontban
készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Maglód, _________________________

…………………………………..……………..

…………………………………..……………..

Maglód Város Önkormányzata
Támogató
Képviseli: Tabányi Pál polgármester

Jogi ellenjegyző:

[NÉV]
Támogatott

…………………………………..………..

[NÉV]
[beosztás]

Pénzügyi ellenjegyző: …………………………………..………..
[NÉV]
[beosztás]
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