
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

26/2008. (X.30.)  ÖK. számú 

R E N D E L E T E 

 

A mezőkövesdi egészségügyi  

alapellátás (házi orvos, házi gyermek-orvos és fogorvos)  

hosszú távú biztosításáról 

 

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2011. (IV.28.), az 1/2014. (I.29.), a 

2/2016. (I.27.) és a 4/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletekkel)  

 

1. §. 

 

A rendelet személyi hatálya kiterjed a Mezőkövesdi lakhellyel rendelkező szigorló évét 

töltő általános orvostan hallgatóra vagy frissen végzett rezidens orvosra, a Mezőkövesdi 

lakhellyel rendelkező háziorvosi szakvizsgával rendelkező és Mezőkövesden praxist 

vásárló háziorvosra valamint a Mezőkövesden letelepedni szándékozó és Mezőkövesden 

alapellátásban munkát vállaló háziorvosra.  

 

2. §. 

 

(1) Mezőkövesdi lakhellyel rendelkező szigorló évét töltő általános orvostan hallgatók 

vagy frissen végzett rezidens orvos  részére ösztöndíjat nyújthat  a licence vizsga és a 

szakvizsga megszerzése közötti szakmai gyakorlat időtartamára úgy, hogy az ösztöndíjban 

részesült vállalja, hogy a szakvizsga megszerzését követően Mezőkövesden vállal 

alapellátó orvosi munkát, amennyiben betöltetlen praxis van a városban, az ösztöndíj 

folyósításának időtartamának a kétszereséig. Ha ennek önhibájából nem tesz eleget az 

ösztöndíjként megkapott összeget az ösztöndíjban részesült  30 napon belül visszafizeti az 

önkormányzatnak. 

(2)  Az ösztöndíj mértéke: 40 000 Ft / hó 

(3) Az (1) és (2) pont alapján ösztöndíjban részesülő családjában az egy főre eső 

jövedelem nem érheti el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 2- szeresét. 

 

3.§. 

 

(1) Az Önkormányzat a Mezőkövesdi lakhellyel rendelkező háziorvosi szakvizsgával 

vagy szakirányú licence vizsgával rendelkező és Mezőkövesden praxist vásárló 

háziorvosnak a praxis vásárláshoz, a praxis árának maximum feléig kamatmentes kölcsönt 

nyújthat, melyet 10 év alatt kell visszafizetni. 

 

(2) Az (1) pont alapján támogatásban részesült háziorvos a kamatmentes hitel 

folyósításának 10 éves időtartama alatt a praxist értékesíti, a kölcsönt a praxis értékesítését 

követő  30 napon belül visszafizeti az önkormányzatnak. 

 

(3) 1 2 3 4Az Önkormányzat Mezőkövesdi lakhellyel és háziorvosi szakvizsgával 

rendelkező, és Mezőkövesden praxist vásárló háziorvosnak, valamint a Mezőkövesden 

                                                 
1 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IV.28.) önkormányzati 
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letelepedni szándékozó és Mezőkövesden alapellátásban munkát vállaló háziorvosnak a 

praxis vásárlását követő első 10 évben a működési költségek enyhítésére (bérleti díjak, 

közüzemi díjak, üzemanyagköltségek, stb.) maximum havi 60.000 Ft támogatást nyújthat.  

 

(4) A kapott támogatással a (3) pont alapján támogatásban részesült háziorvos a következő 

költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni, melyet a Polgármesteri Hivatal revizori 

feladatainak ellátásával megbízott személy ellenőriz. 

 

4.§.    

 

(1) Az Önkormányzat a Mezőkövesden letelepedni szándékozó és Mezőkövesden 

alapellátásban munkát vállaló háziorvosnak maximum 5 éves időtartamra önkormányzati 

bérlakást biztosíthat térítésmentesen, a lakást terhelő közüzemi díjak megfizetése mellett. 

(2) Ha a bérlet időtartama alatt megszűnik a mezőkövesdi alapellátásban a háziorvos 

munkavégzése a megszűnést követő 30 napon belül a lakást vissza kell adni az 

önkormányzatnak.  

5. §. 

 

(1) 5A 2.§. 3.§. 4.§ szerinti támogatásról, kérelem alapján az Ügyrendi és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottság véleményének kikérése után a Képviselő-testület dönt. 

(2) A kérelmeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kell 

benyújtani. 

 

 

6.§. 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr .Kerékgyártó Judit  sk.                                              Tállai András sk. 

          jegyző                                                                   polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv  hitelesítő 

 

 Kaló Gyula sk.      Kaló István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  
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