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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság
2012. december 12-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.


Napirend:
1. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
2. Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok
elbírálása
4. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
5. Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata
6. Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról
7. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor.
1. A Városi Egészségügyi Intézmény vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása
2. „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
3. Végrehajtási eljárás leállítás iránti kérelem elbírálása
Az alábbi napirendi pontok rögzített időpontban 16 órakor
megtárgyalásra:
1. A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
2. Egyeztetés a felnőtt háziorvosi körzetek összevonásával kapcsolatban

kerülnek

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2012. december 7.
Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. novemberi ülésén I. fordulóban tárgyalta az egyes pénzbeli és szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (.30.) Gye. Kt. rendelet módosítását. Az alábbiak szerint
szükségesnek tartja a rendelet módosítását:
a járási rendszer kialakítása következtében a szervezeti és hatásköri változások miatt 2013. január 1. napjával
az ápolási díjra vonatkozó szabályozást törölni kell a rendelet normaszövegéből,
az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése 2012. december 31. napjával a szűkülő önkormányzati
források miatt,
a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok bővítése a Kúria Önkormányzati Tanácsa 5051/2012/6.
számú határozatával összhangban.
Indoklás
A rendelet 1. §-a a Sztv-ben kapott felhatalmazás keretein belül bővíti az ingatlan rendeltetésszerű használatával
kapcsolatos feltételeket. E feltételekről való nyilatkozás a lakás vagy ház, annak kertje vagy udvara higiénikus
állapotának biztosításához hozzátartozik. A közmű-szolgáltatási díjfizetési kötelezettség, továbbá a díjhátralék
felszámolásának előírása a közműszolgáltatásokban való részesülés feltétele, amelyek nélkül a rendeltetésszerű
használat és higiénikus lakókörnyezet biztosítása nem lehetséges.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez

1.) Társadalmi hatások
Egyénenként többletkötelezettséget jelent a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása, de pozitív társadalmi
összhatása várható.
2.) A rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és adminisztratív feltételei
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az
adminisztratív terhek növekedése számottevő pénzügyi kiadással nem jár.
3.) Gazdasági és költségvetési hatás
A módosítás gazdasági és költségvetési kihatással nem jár.
4). Környezeti hatások, egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, a támogatottakra vonatkozóan előírt
lakókörnyezet rendezettségének biztosítása társadalmi összhatásában pozitívan hat a település egészére.
5.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Adminisztratív teher a támogatást igénylőkre nem ró.

6.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A javaslat elfogadása nyomán megteremtődik a Szt. hatályos szabályaival való összhang.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
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elfogadásáról dönteni.
Döntési javaslat
"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
30/A. § (1) Az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
(továbbiakban: rendszeres pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult (továbbiakban: kérelmező)
lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha kérelmező az általa életvitelszerűen lakott ingatlan állagát folyamatosan
karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja. Kérelmezőnek e jogosultsági feltétel tekintetében az
általa lakott ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar használatáról az alábbi nyilatkozatokat kell megtennie:
a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásainak betartása,
b) közüzemi szolgáltatások (víz-, áram, gáz) szabályos vételezése, közüzemi díjtartozások rendszeres megfizetése,
mely oly módon történik, hogy a díjtartozás időtartama a 2 hónapot nem haladja meg,
c) az ingatlan udvarán szeméttároló edény elhelyezése, hulladékszállítási közszolgáltatási díjtartozás megfizetése,
mely oly módon történik, hogy a díjtartozás időtartama a 2 hónapot nem haladja meg
d) csapadék- és szennyvíz jogszabályi előírások szerinti, megfelelő elvezetése.
(3) A lakókörnyezet továbbá akkor rendezett, ha kérelmező
a) a házhoz tartozó udvart és kertet rendezetten, higiénikus állapotban tartja, azt rendszeresen gondozza,
gyomtalanítja, valamint
b) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a kerítéssel kívül
határos terület gyomtalanításáról.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet Ápolási díj alcíme, a 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelet 1. §-a, a 45/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a, valamint a 9/2012. (II. 27.) önkormányzati
rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. december
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 01. 31.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:

Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 627/2012. (XI.29.) számú határozata alapján döntött
arról, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár 2013. február 1 napjától a Selyem út 124 szám alatt – az új polgármesteri
hivatal épületében - fogja biztosítani a könyvtári feladatellátást.
A költözés előkészítése, majd a költözés és berendezkedés ideje alatt szükségessé válik a könyvtárak zárva tartása,
amelyet az elvégzett munkálatok ütemezettsége határoz majd meg.
A könyvtárak nyitva tartását a muzeális intézményekről szóló, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdésének szabályozása alapján az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
Jelenleg érvényben lévő nyitva tartás:
Nyitva tartás
Hétfő - Péntek
Szombat

-

Gyoma
2012. augusztus 27- től
6 óra nyitva tartás
10,00- 12,00 és 13,00-17,00

-

Endrőd
2012. augusztus 21- től
3,5 óra nyitva tartás
13,00-16,30

A könyvtárak 2012. december 22. és 2013. január 1. között zárva tartanak.
A költözési időszakra vonatkozóan szükséges dönteni arról, hogy a könyvtárak zárva tartásáról az intézmény
vezetője saját hatáskörében intézkedhessen, megfelelően informálva - a szokásos módon - a könyvtári látogatókat.
Ezen időszak nyitvatartási szabályozását a szervezeti és működési szabályzatban kell szerepeltetni, melyet a
fenntartónak a muzeális intézményekről szóló, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 68. § (1) bekezdése alapján jóvá kell hagynia.
A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár időszakos zárva tartásáról - 2013. január 1napjától 2013. március 31. napjáig - az intézményvezetője, saját hatáskörében rendelkezzen, megfelelően
tájékoztatva a könyvtár használókat.

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomanedrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdés alapján a Határ Győző Városi
Könyvtár időszakos zárva tartásának meghatározását - 2013. január 1- napjától 2013. március 31. napjáig - az
intézményvezető hatáskörébe utalja.

5

Továbbá Gyomanedrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdése alapján utasítja az
intézményvezetőt – Dinyáné Bánfi Ibolyát, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatát módosítsa a könyvtári zárva tartással kapcsolatba, a fentiekben meghatározottak alapján.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben negyedik alkalommal csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.
Az 548/2012.(X.11.) Gye. Kt. határozat szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázatok elbírálását az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
utalta. A pályázatok benyújtási határideje 2012. november 23-a volt.
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata - az Általános szerződési feltételek alapján- felülvizsgálta az előző években a
„B” típusú pályázati kiírásra benyújtott és támogatásban részesített pályázók jogosultságát és megállapítást nyert,
hogy jelenleg 2 fő támogatása van folyamatban.
Ők 6 féléven keresztül – amennyiben igazolják a hallgatói jogviszonyt illetve a szociális jogosultság fennállását részesülnek támogatásban.
1 fő részére 2010. szeptemberétől – 5 félév kifizetésre került,
1 fő részére 2012. szeptemberétől - 1 félév kifizetésre került.
A 2013-as költségvetési évben a két fő támogatása az alábbiak szerint történik:
2013. január 31. napjáig: 2 fő*5hó*3000 Ft=30.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 1 fő *5 hó*3000 Ft= 15.000 Ft
II.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak.
Ők 36-an nyújtottak be pályázatot határidőre.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2012/2013-as tanévben érettségiző vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Az ösztöndíjpályázat „B”
típusára 5-en nyújtottak be pályázatot határidőre.
A pályázatok feldolgozását követően megállapítható, hogy az „A” típusú pályázati kiírásnak 34 pályázat, a
„B” típusú pályázati kiírásnak 4 pályázat felelt meg.
A beérkezett pályázatok az előzetesen elfogadott szempontrendszer alapján kerültek pontozásra. (Az 1. sz.
melléklet tartalmazza a beérkezett pályázatok összesítését. A 2. számú melléklet tartalmazza az elbírálás
szempontjait.)
A benyújtott pályázatok a titkárságon megtekinthetők.
A települési önkormányzat a beérkezett pályázatokról szóló döntését 2012. december 17-ig az EPER_ Bursa
rendszerben rögzíti, majd az önkormányzat hirdető tábláján és honlapján nyilvánosságra hozza a döntések
összesített adatait, valamint támogatásról értesíti a pályázókat.
A 2013. évi költségvetésben megtervezésre kerülő 1.500 E Ft összeget az alábbiak terhelik:
- Az előző évek fordulói alapján megítélt „B” típusú ösztöndíjpályázati támogatások összege
2013. január 31. napjáig: 2 fő*5hó*3000 Ft= 30.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 1 fő *5 hó*3000 Ft= 15.000 Ft
Összesen: 45.000 Ft
- az új „A” típusára pályázók támogatása:
2013. január 31. napjáig: 34 fő*5hó*3000 Ft= 510.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 34 fő*5hó*3000 Ft= 510.000 Ft
Összesen: 1.020.000 Ft
- az új „B” típusára pályázók támogatása:
2013. augusztus 31. napjáig: 4 fő*5hó*3000 Ft= 60.000 Ft
Összesen: 60.000 Ft
Összesítve:

2013. január 31. napjáig: 2 fő*5hó*3000 Ft=30.000 Ft
2013. január 31. napjáig: 34 fő*5hó*3000 Ft= 510.000 Ft
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Összesen: 540.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 1 fő *5 hó*3000 Ft= 15.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 34 fő*5hó*3000 Ft= 510.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 4 fő*5hó*3000 Ft= 60.000 Ft
Összesen: 585.000 Ft
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi - önkormányzati támogatása a 2013. évi
költségvetési évben: 1.125.000 Ft.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatásáról szíveskedjen döntését meghozni.

Döntési javaslat
"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra kiírt pályázat „A” típusában a
következő pályázókat részesíti támogatásban 3.000 Ft/fő/hó:
Ssz. Pályázó neve
intézmény
1. Borgulya Dóra
Szent István Egyetem – Pedagógiai Kar
2. Weigert Lilla
Szegedi Tudományegyetem - Politológia,
–
Intézményi Kommunikátor
3. Fazekas Imre
Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Programtervező Informatikus
4. Budai Imre János
Kecskeméti Főiskola - Mérnök - Informatikus
5. Lehoczki Norbert
Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamos Mérnöki Kar
József
6. Keresztesei Krisztina Szent István Egyetem –Pénzügy és számviteli szak
Dóra
7. Fülöp Gergő
Eszterháziy Károly Főiskola – Természettudományi Kar sportszervező
8. Varga Tibor
Szent István Egyetem –Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi Karkörnyezetgazdálkodási agrármérnök
9. Varga Beáta
Szent István Egyetem –Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi Karegészségügyi szervező
10. Uhrin Renáta
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar – pénzügy és
számvitel szak
11. Mészáros Dávid
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar –
biomérnöki szak
12. Tamás Roland
Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamos Mérnöki Kar
13. Farkas Brigitta
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és
Gazdasági Kar- Turizmus és vendéglátás szak
14. Farkas Szilárd
Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar – Földrajz szak
15. Bakonyi Richárd
Szolnoki Főiskola – műszaki menedzser szak
16. Pintér Viktor
Pécsi Tudományegyetem Gépészmérnöki szak 17. Pintér Ágnes
Nyugat - magyarországi Egyetem Sporttudományi Kar - Testnevelő- edző
szak
18. Bacsa Bettína
Szegedi Tudományegyetem – Egészségtudományi és Szociális Képzési kar
- Képi Diagnosztikai és Intervenciós Asszisztens szak
19. Uhrin Ákos
Szegedi Tudományegyetem – Gazdaságtudományi Kar
20. Orovecz Dóra Ildikó
Kodolányi János Főiskola –Kommunikáció és médiatudományi szak
21. Gellai Anita
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar - Kommunikáció és
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médiatudomány
Debreceni Tudományegyetem –Gazdaságtudományi és Vidékfejlesztési Kar
- Turizmus és Vendéglátás
23. Oláh Réka
Szent István Egyetem –Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi Karegészségügyi szervező
24. Arnótszky Judit Janka Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Jogász
szak
25. Zakari Marcell
Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelő-edző
26. Botos Zsanett
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Kar Gyógytornász
27. Uhrin Csenge Sarolta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar – Környezetmérnöki szak
28. Gyarmati Balázs
Szolnoki Főiskola – Idegenforgalmi Szakmenedzser szak
29. Kovács Balázs
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – germanisztika
–német szakirány
30. Zakari Dániel
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar –
geográfus
31. Benga Nikolett
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Gazdálkodási
és Menedzsment szak
32. Fekete Dávid Gergő Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamos Mérnöki Kar
33. Lakatos Loretta
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógia Kar - Tanító
szak
34. Földesi Alex
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar –
Földrajz
22. Fazekas Andrea

A támogatási összeg félévenként egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2013-as költségvetési évben:
2013. január 31. napjáig: 34 fő*5hó*3000 Ft= 510.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 34 fő*5hó*3000 Ft= 510.000 Ft
Összesen: 1.020.000 Ft
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra kiírt pályázat „B” típusában a
következő pályázókat részesíti támogatásban, amennyiben a 2013/2014-es tanév I. félévében felvételt nyernek
valamely felsőoktatási intézménybe, és ott hallgatói jogviszonyt létesítenek:
Ssz. Pályázó neve
intézmény
1. Almási Árpád
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2. Oláh Mátyás
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
3. Mészáros Réka
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
4. Farkas Zsanett
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
A támogatási összeg félévenként egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „B” típusú pályázók támogatása a 2013 –as költségvetési évben:
2013. augusztus 31. napjáig: 4 fő*5hó*3000 Ft= 60.000 Ft
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat előző évek fordulóiban megítélt „B” típusú
ösztöndíjpályázatok támogatási összege félévenként egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
Előző évek fordulóiban megítélt „B” típusú ösztöndíjpályázatok támogatása a 2013 –as költségvetési évben:
2013. január 31. napjáig: 2 fő*5hó*3000 Ft= 30.000 Ft
2013. augusztus 31. napjáig: 1 fő *5 hó*3000 Ft= 15.000 Ft
Összesen: 45.000 Ft

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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1. számú melléklet
„A” típusú pályázatra benyújtott pályázatok
Ssz. Pályázó neve
1. Borgulya Dóra
2. Weigert Lilla
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fazekas Imre

intézmény
Szent István Egyetem – Pedagógiai Kar
Szegedi Tudományegyetem - Politológia,
– Intézményi Kommunikátor
Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Programtervező
Informatikus
Kecskeméti Főiskola - Mérnök - Informatikus
Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamos Mérnöki Kar

Budai Imre János
Lehoczki Norbert
József
Keresztesei Krisztina Szent István Egyetem –Pénzügy és számviteli szak
Dóra
Fülöp Gergő
Eszterháziy Károly Főiskola – Természettudományi Kar
sportszervező
Varga Tibor
Szent István Egyetem –Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi
Kar- környezetgazdálkodási agrármérnök
Varga Beáta
Szent István Egyetem –Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi
Kar- egészségügyi szervező
Uhrin Renáta
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar –
pénzügy és számvitel szak
Mészáros Dávid
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar – biomérnöki szak
Tamás Roland
Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamos Mérnöki Kar
Farkas Brigitta
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas
Turisztikai és Gazdasági Kar- Turizmus és vendéglátás szak
Farkas Szilárd
Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar
– Földrajz szak
Bakonyi Richárd
Szolnoki Főiskola – műszaki menedzser szak
Pintér Viktor
Pécsi Tudományegyetem Gépészmérnöki szak Pintér Ágnes
Nyugat - magyarországi Egyetem Sporttudományi Kar Testnevelő- edző szak
Bacsa Bettína
Szegedi Tudományegyetem – Egészségtudományi és
Szociális Képzési kar - Képi Diagnosztikai és Intervenciós
Asszisztens szak
Uhrin Ákos
Szegedi Tudományegyetem – Gazdaságtudományi Kar
Orovecz Dóra Ildikó Kodolányi János Főiskola –Kommunikáció és
médiatudományi szak
Gellai Anita
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és médiatudomány
Fazekas Andrea
Debreceni Tudományegyetem –Gazdaságtudományi és
Vidékfejlesztési Kar - Turizmus és Vendéglátás
Oláh Réka
Szent István Egyetem –Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi
Kar- egészségügyi szervező
Arnótszky Judit
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Janka
Kar – Jogász szak
Zakari Marcell
Szegedi Tudományegyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar - Testnevelő-edző
Botos Zsanett
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális
Kar - Gyógytornász
Uhrin Csenge Sarolta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar – Környezetmérnöki
szak
Gyarmati Balázs
Szolnoki Főiskola – Idegenforgalmi Szakmenedzser szak
Kovács Balázs
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar –
germanisztika –német szakirány
Zakari Dániel
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar – geográfus
Benga Nikolett
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdálkodási és Menedzsment szak
Fekete Dávid Gergő Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamos Mérnöki Kar
Lakatos Loretta
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógia
Kar - Tanító szak
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34.

Földesi Alex

35.

Varga Ágnes

36.

Vaszkó András

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar – Földrajz
Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gazdaságinformatikus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
- Földrajz
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2

Á
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„B” típusú pályázatra benyújtott pályázatok
Ssz. Pályázó neve
1. Almási Árpád
2. Oláh Mátyás
3.
4.
5.

Mészáros Réka
Farkas Zsanett
Pataki Boglárka

intézmény
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégium
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
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2. számú melléklet
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 81 % - 100 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 120 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 121 % - 140 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 141 % - 150 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben
szenved, súlyos fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:

4 pont

2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban
folyamatos ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:

4 pont

3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:

2 pont

C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
0-8 pont

3.000 Ft
0 Ft

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elfogadásra került az a megállapodás melyben a három önkormányzat
létrehozza a közös önkormányzati hivatalt. Az eltelt időszakban a megállapodás elfogadása a községi
önkormányzatok esetében is megtörtént, továbbá megtárgyalták a közös hivatal alpító okiratot is és elfogadták.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat tervezetét szíveskedjen megvitatni és elfogadni!
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
alapító okirata
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012.(... ...) Kt. számú határozatával, Hunya
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012.(... ...) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012.(... ...) Gye. Kt. számú határozatával a 2011. éviCLXXXIX. tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 85.§ (7)bekezdésében,a2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján, az önkormányzatok működésével, valamint az államháztartási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, közös hivatalt hoznak létre, amely
önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján az alapítók a következők szerint határozzák meg az alapító okirat
tartalmát:
1./ A költségvetési szerv neve:
GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
2.1./A költségvetési szerv telephelyei
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz.
3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
11

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §. (1) bekezdése
b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84.§ (1) alapján önkormányzati
költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.
4.1.Alaptevékenység:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: ellátja az alapító önkormányzatok működésével,
valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd
Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározott feladatokat.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
szám
841126
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
842421
879012
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202

Szakfeladat megnevezése
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Közterületek rendjének fenntartása
Gyermekotthoni ellátás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
5./ A költségvetési szerv illetékessége, működési köre
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási
jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén.
6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya Rákóczi út 19
Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében
vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat
elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel a 2011. CLXXXIX tv. döntéshozatalra vonatkozó
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szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal. Azon önkormányzatot
melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség
működését érintő döntéshozatal során egyetértési joggal rendelkezik.

7. Gazdálkodási besorolása:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Köteles kikérni a községi önkormányzat polgármesterének
véleményét, amennyiben olyan személy tekintetében gyakorol munkáltatói intézkedést (felmentés, kinevezés,
bérezés), akik munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a
- Határ Győző Városi Könyvtár,
- Térségi Humánsegítő Szolgálat,
- Közművelődési – Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény,
mint önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatai közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét az alapítók közös ülésen hagyják jóvá. A döntéshozatalra a jelen alapító okirat 6./
pontjában meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az illetékességi területén működő
- Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és
- Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a nemzetiségi
önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján, melyet az alapítók együttes ülésen a jelen alapító
okirat 6./ pontjában meghatározott döntéshozatali eljárással hagynak jóvá.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, adóalany, az általános szabályok alapján.
A Gyomaendrődi Közös Hivatal számláit az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.
8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A 2011. évi CLXXXIX tv. 83.§-a szerint a jegyző kinevezésének rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló
döntés meghozatalakor lakosság arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A jegyző kinevezése
határozatlan időre szól.
9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény az irányadó. A 2011.évi CXCIX. tv. 258.§-a szerinti foglalkoztatottjaira a 2012. évi I. tv. a munka
törvény könyvéről rendelkezései az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről rendelkezései (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
10./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges
ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a költségvetési szervnek. A használatba adott vagyontárgyakat
a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az
intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a vagyon fekvése szerinti önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak
szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
11./ Hatályba lépés
Az alapító okirat 2013. január 1-vel lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. ….
Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
Önkormányzatának
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község Önkormányzatának
polgármestere

Záradék:
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Várfi András
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
polgármestere

A lakosság arányos döntéshozatali eljárás során a szavazati jog gyakorlására a települések 2010. január 1.
létszámát kell irányadónak tekinteni.
Csárdaszállás község lakosainak száma 2010. január 1-én 491 fő
Hunya község lakosainak száma 2010. január 1-én 712 fő
Gyomaendrőd város lakosainak száma 2010. január 1-én 14.625 fő

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 17.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Társulási megállapodás felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi CLXXXIX tv. 2013. január 1-vel történő hatályba lépése miatt az önkormányzati társulási megállapodást
felül kellett vizsgálni. A megállapodás felülvizsgálata megtörtént, javaslom annak elfogadását. Véleményezésre
megküldtem az érintett önkormányzatok részére. A társulási megállapodás elfogadása esetén 2013. január 1-től a
társulás, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetként fog működni. A működésével kapcsolatos feladatokat a
közös hivatal fogja ellátni.
Döntési javaslat
"Társulási megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 87.§ -ban foglaltakra
figyelemmel a Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás Intézményi Társulásra vonatkozó megállapodást felülvizsgálta
és az alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok
Társulási Megállapodása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete valamint Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-ában biztosított jogukkal élve
megállapodnak (a továbbiakban: társulási megállapodás) arról, hogy a társulási megállapodás 4. pontjában
meghatározott önkormányzati feladatokat társulási formában (a továbbiakban: társulás) látják el a következők
szerint:
1. A társulás neve, székhelye:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
képviselő: a település polgármestere
Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
képviselő: a település polgármestere
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz.
képviselő: a település polgármestere
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
a) Gyomaendrőd Város lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 14.331 fő
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b) Csárdaszállás Község lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 486 fő
c) Hunya Község lakosságszáma 2012. január 1-i statisztikai nyilvántartás alapján: 678 fő
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
A társulás általános jogutódja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi társulásnak, jogi személyiséggel
rendelkezik.
4.1 A Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörökből:
4.1.1 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
4.1.2 óvodai ellátás;
4.1.3 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
4.1.4 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
4.1.5 a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
4.1.6 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
4.1.7 közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
4.1.8 az intézmények belső ellenőrzési rendszerének működtetése.
5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány:
5.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják. A
polgármester tartós akadályoztatása esetén a társulási tag önkormányzatot a képviselő mandátummal rendelkező
alpolgármester képviseli.
5.2 A társulási tanácsot az éves munkaprogram szerinti időpontra, változó helyszínnel a társulási tanács elnöke hívja
össze.
„A) alternatíva”
5.3 A társulási tanács tagjai tagonként 1-1 szavazattal rendelkeznek.
„B) alternatíva”
5.4 A társulási tanács tagjai közül Gyomaendrőd 5, Hunya 3, Csárdaszállás 2 szavazattal rendelkezik.
6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei:
6.1 A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen
van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
képviselők szavazatainak több mint a felét.
6.2 Minősített többség szükséges mindazokban a kérdésekben, amelyekben a társulás tagjai a Mötv. rendelkezései
szerint önálló döntéshozatal esetén is minősített döntést hozhatnak.
6.3 A minősített többséghez a társulást alkotó valamennyi tag igen szavazata szükséges.
7. Közös fenntartású intézmények megnevezése:
„A) alternatíva”
1. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
2. Térségi Szociális Gondozási Központ
3. Térségi .Humánsegítő Szolgálat
„B) alternatíva”
1. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
2. Térségi Szociális Gondozási Központ
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
8.1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Humánsegítő Szolgálat működéséhez
szükséges pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják:
a)
A feladat ellátáshoz biztosított állami támogatást / Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések
Önkormányzati Társulása - az intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról a
támogatás alapját képező igény keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b) A működési kiadásoknak az állami támogatás és saját bevétel által nem fedezett települési telephelyre eső részét,
az tag önkormányzat köteles a saját költségvetéséből az állami támogatásutalással azonos ütemezésben biztosítani,
amelynek közigazgatási területén működik a telephely. Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint
biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap eredménytelen elteltét
követően az előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító önkormányzatok jogosultak a késedelmi
kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, illetve az írásban közölt és nem
vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat felé az azonnali beszedési megbízást kiadni.
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8. 2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya működéséhez szükséges
pénzeszközöket a tagok az alábbiak szerint biztosítják:
a)
A szociális feladatok állami támogatását Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések Önkormányzati
Társulása - az intézmény vezetője által összegzett a tag települési önkormányzatok valamint az intézményvezető,
kimutatása alapján- igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról az állami támogatás alapját képező igény
keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b)
A működési kiadásoknak a szociális feladatok állami támogatása és a telephelyen beszedett saját bevétele
által nem fedezett részét az egyes telephelyek tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját
költségvetéséből köteles biztosítani, az állami támogatás utalásával azonos ütemezésben. Az állami támogatásból
és saját bevételekből esetlegesen meg nem térülő költségek fentiek szerinti megtérítését csak a település
közigazgatási területén teljesített szociális alapellátás vonatkozásában kérheti a Társulási Tanács. Amennyiben az
adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli
felhívás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltét követően az intézmény vezetője jogosult a telephely
működését átszervezni, figyelemmel az erre vonatkozó szakmai előírásokban meghatározottakra. A telephely
működésével kapcsolatban a fenti meghatározottak miatt előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító
önkormányzatok jogosultak a késedelmi kamatkövetelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese, illetve az írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat
számlájával szemben az azonnali beszedési megbízást benyújtani.
c)
A közös igazgatás költségét, amennyiben nem térül meg az állami támogatásból és a saját bevételből, azt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli
8.3..A Térségi Humánsegítő Szolgálat feladatellátásához biztosított állami támogatást az intézményvezető által
összegzett kimutatás alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települések Önkormányzati Társulása igényli
le. A székhely településen kívüli társult önkormányzat köteles megtéríteni azon utazási költségeket melyek a társult
településen történő feladatellátás érdekében merülnek fel, és máshonnan nem térülnek meg. A társult önkormányzat
a kijárással kapcsolatos költségeket csak tételes elszámolás alapján a feladatellátással érintett önkormányzat
polgármesterének igazolása alapján köteles megtériteni az intézménynek.
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
A társulás tagjai a pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást,
felhatalmazó nyilatkozatot adnak, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi
szolgáltatóhoz.
10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának
rendje:
10. 1. A társult települési önkormányzatok biztosítják a közösen fenntartott intézmények működéséhez szükséges
anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
10. 2. A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei:
a)
Az egyes telephelyek által használt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában marad, a
telephelyeken már meglévő ingóságok ugyancsak az önkormányzatok tulajdonában maradnak melyet tételes leltár
műszaki állapot meghatározást követően a közösen fenntartott intézmény használatába ad, azzal, hogy az csak az
átadó önkormányzat helye szerinti telephelyen hasznosítható. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási
kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.
b) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő azon ingó és ingatlan vagyongyarapodásról melyet nem a társult
önkormányzat biztosított és nem maradt települési önkormányzati tulajdonban a társulás megszűnése esetén, a
települési önkormányzatok által teljesített hozzájárulás arányában kerül megosztásra
11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések:
1.
Az intézmény vezetőjét a társulás nevezi ki
2.
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a társulás székhelye szerinti tag önkormányzat
polgármestere gyakorolja a feladat ellátásban érintett tag önkormányzatok polgármestereinek előzetes írásbeli
egyetértésével.
12. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei:
12.1 Az alapellátás igénybevétele írásban kezdeményezhető a Gyomaendrődi Önkormányzati Közös Hivatalban
(továbbiakban: közös hivatal), vagy az intézmény vezetőjénél. A közös hivatalban benyújtott kérelmet haladéktalanul
3 napon belül továbbítja az intézmény vezetőjének, aki a kérelemre hozott határozatot annak meghozatalától
számított 3 napon belül köteles megküldeni a társult önkormányzat polgármesterének. Az ellátásmegszűnéséről
értesíteni kell az igénybevétel helye szerinti társult önkormányzat polgármesterét.
12.2 A szakosított ellátás igénybe vételének kezdeményezésére, igénybevételére, az ellátás megszűnésére
irányadóak a fenti szabályok.
17

13. A társulás működéséről történő beszámolás kötelezettség:
A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1.
a társulás tevékenységéről,
2.
pénzügyi helyzetéről,
3.
a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.
14. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
A közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és hatásköröket, az általános
felügyeletet a Társulási Tanács gyakorolja, a szakmai felügyeletet a jogszabályokban meghatározott szervek látják
el. Az intézmények felügyeleti szervének operatív feladatait a Társulási Tanács gyakorolja. A társulási döntések
végrehajtásával járó feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.
A társulás és az általa fenntartott intézmények működésével kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat a társulás
által fenntartott belső ellenőr a Társulási Tanács által jóváhagyott ellenőrzési ütemterv szerint látja el.
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményeket a tagok, szakmai, törvényességi, célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrizhetik.
A fenntartott intézmények tevékenységéről az intézmény szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény
vezetője legalább évente egyszer beszámol, a Társulási Tanácsnak.
15. A megállapodás módosításának feltételei:
A megállapodás módosítására vonatkozó kérelmet a Társulási Tanács elnökénél írásban kell benyújtani. Az elnök
köteles a kezdeményezés kézhezvételét követően haladéktalanul 3 napon belül megküldeni azt a Társulási Tanács
tagjainak és megtárgyalása érdekében 15 napon belül összehívni a Társulási Tanácsot. Az elnök a Társulási Tanács
ülését követő 8 napon belül köteles a kérelmet, a Társulási Tanács véleményével a társult önkormányzatoknak
megküldeni.
16. A társuláshoz történő csatlakozás
A társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat, amennyiben írásban nyilatkozik a társulás célkitűzéseinek, a
tagsággal járó ismert kötelezettségek vállalásáról, teljesítéséről. Csatlakozni naptári év első napjától lehet,
amennyiben a csatlakozni kívánó írásbeli kérelmét, kötelezettségvállaló nyilatkozatát a csatlakozás évét megelőző
év június 30-ig benyújtja a társulás elnökénél. Az elnök a kérelmet 8 napon belül köteles a társulás tagjainak írásban
megküldeni.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei:
17.1. A társulásból kiválni naptári év végével lehet. A kiváló tag kiválási szándékát köteles a tárgyév június 30-ig
írásban bejelenteni a társulás elnökénél, aki ezt köteles 8 napon belül megküldeni a Társulási Tanács tagjainak. A
kiválási szándékot bejelentő kérelmében köteles bemutatni, hogy a kiválás időpontjáig vállalt a társulással szemben
fennálló kötelezettségeinek hogyan tesz eleget. Amennyiben a kiváló tag vállalt kötelezettségeit a kiválás időpontjáig
nem teljesíti, úgy a nem vitatott követelés erejéig a Társulási Tanács jogosult a kiválást követő 30 napig azonnali
beszedési jogosultságával élni.
17.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, akinek képviselője a
Társulási Tanács munkájában legalább egy fél éven keresztül az erre történő írásbeli felhívást követő két Társulási
Tanácsi ülésen sem vesz részt, és szavazati jogát nem gyakorolja. A Társulási Tanács elnöke köteles az írásbeli
figyelmeztetést a kizárással érintett önkormányzat képviselő-testületének is megküldeni. Kizárható továbbá az a tag
is, aki az erre történő írásbeli felszólítást követő 15 napon belül okiratban vállalt pénzügyi kötelezettségének nem
tesz eleget és a számlájával szemben kibocsátott azonnali beszedési megbízás eredményre nem vezetett.
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja:
A társulás megszűnése esetén a társulás vagyona olyan arányban illeti meg a tagokat amilyen arányban annak
létrejöttéhez anyagilag hozzájárultak. Amennyiben ez bármely oknál fogva nem állapítható meg, úgy a társulási
megállapodás aláírása évében kimutatott lakosság arányában kell a vagyont felosztani, társulás elnöke által
elkészített a Társulási Tanács által elfogadott vagyonmérleg alapján.
A társulási megállapodás a társult önkormányzatok által történő elfogadást követően 2013. január 1. napján lép
hatályba és határozatlan időre szól. Hatálybalépésével a tagok által korábban megkötött Intézményi Társukási
Megállapodás hatályát veszti.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
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A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, ill. a társulás működése során
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre,
megegyezésre. A jogvita eldöntésére Szarvasi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a társulást alkotó
települési önkormányzat képviselő-testülete nevében -akaratukkal mindenben megegyezően - saját kezű aláírással
látják el.
Gyomaendrőd, 2012. december …
Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község
polgármestere

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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Várfi András
Gyomaendrőd Város
polgármestere

6. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2013. január 1. napjától szükségesnek tartja az oktatási intézmények
élelmezésével kapcsolatos térítési díj beszedésének megváltoztatását.
Ennek oka egyrészt, hogy a gyermekélelmezés utólagos megfizetésével az intézmény kintlévősége hónapról
hónapra folyamatosan megmarad, a szülők egy része több hónapot összevárva fizeti csak meg térítési díj
kötelezettségét. Így a gyermek élelmezésből az intézménynek folyamatosan milliós nagyságrendű kintlévősége
keletkezik.
Másrészt az Áfa törvény 61. §. 3) bekezdése kimondja:
„Ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az (1) és
(2) bekezdéstől eltérően a fizetendő adót az előzőekben említett határidő lejártát követő napon, a meg nem fizetett
ellenértékre is meg kell állapítani.”
A hátralékosok esetében az Áfa bevalláshoz szükséges nyilvántartás vezetése óriási többletmunkát igényel az
intézmény részéről és nehezen is követhető.
Az új rendszerben az előrefizetéssel egyidejűleg a gyermekek részére ebédjegy kerül kiállításra, és csak azok a
gyermekek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik ebédjeggyel rendelkeznek. Így elkerülhetővé válik, hogy az
önkormányzat, az intézményen keresztül milliós nagyságrendű étkezési térítési díjat előlegezzen meg a szülők
részére, és nyomonkövethetővé válnak a befizetések az ÁFA bevallás szempontjából is.
Az új rendszerben a lemondásokat, mindig a következő hónapban lehet majd érvényesíteni.
A kialakításra kerülő, 2013. januárjától bevezetésre kerülő eljárásrend megfelel a gyermekétkeztetés térítési díjának
beszedéséről szóló jogszabályi előírásoknak. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a szabályozása szerint gyermekétkeztetés esetében a személyi térítési díjat az
igénybevétel napjától havonként tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.
Az előterjesztés mellékletét képezi a szülők részére készített tájékoztató.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az oktatási intézmények élelmezésével kapcsolatos térítési díj
beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Döntési javaslat
"Tájékoztatás étkezési térítési díj beszedés eljárásrendjének megváltoztatásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Térségi Szociális Gondozási
Központ az oktatási intézmények élelmezésével kapcsolatos térítési díj beszedés eljárásrendjének
megváltoztatásáról szóló tájékoztatását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt

Szülők!

2013. január 1. napjától az étkezés és a hozzá kapcsolódó
térítési díj befizetés rendje megváltozik.
Ezen időponttól a gyermekek étkezési térítési díját előre kell megfizetni.
A befizetéssel egyidejűleg ebédjegyet állítunk ki a gyermekek részére, és az étkezést csak azon
gyermekek vehetik igénybe, akiknek van ebédjegye.
Az étkezés lemondását pedig csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a lemondott napra
kiadott ebédjegyet visszahozzák, és a következő havi befizetéskor azt leadják (ekkor kerül
levonásra az előző hónapról hiányzás miatt keletkezett túlfizetés a leadott ebédjegyek alapján).
Január hónapra az ebédjegyeket 2013. január 8-ig lehet megvásárolni.
• Január 2-3-4-én a Térségi Szociális Gondozási Központ konyháján kialakított intézményi
pénztárban,
• Január 7-én a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában
• Január 8-9-én a Kner Imre Gimnáziumban
•
Azok a gyermekek akik 2013. január 10-én ebédjegy nélkül érkeznek az iskolába, már arra a
napra nem vehetik igénybe az étkezési szolgáltatást mindaddig, amíg nem rendelkeznek
ebédjeggyel.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent kijelölt napok kivételével intézményünk konyháján működő
pénztárhelyiségben bármely napon lehet ebédjegyet vásárolni gyermekeik részére, és már december
hónapban is biztosítunk lehetőséget a januári ebédjegyek megvásárlására.
Azok a szülők, akik csoportos beszedéssel teljesítik a térítési díj fizetését, január hónaptól minden
hónap 1. napjától - 10-ik napjáig kell, hogy biztosítsák bankszámlájukon a leemelendő összeget. A
gyermekeik részére az ebédjegyeket az iskoláknak/óvodának fogjuk névre szólóan kiküldeni.
A csoportos beszedéssel teljesítők esetében az igénybe nem vett étkezések ebédjegyeit tárgyhó utolsó
munkanapjáig kérjük az intézmény pénztárába visszaküldeni, mert csak így tudjuk korrigálni a
következő havi térítési díjból az előző havi lemondásokat.
A kedvezménnyel rendelkező gyermekek részére az ebédjegyeket szintén az iskola/óvoda részére
fogjuk majd kiküldeni.
A következő havi ebédjegyeket előző hó 25-tól tárgyhó 5-ig lehet majd megvásárolni, melynek pontos
időpontjáról és helyszínéről a januári befizetéskor nyújtunk információt.
Gyomaendrőd, 2012. december 1.
Az átállással kapcsolatos együttműködésükben bízva!
Tisztelettel: Uhrin Anita
gazdasági vezető

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A háziorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata az önálló orvosi
tevékenységről szóló törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés
érdekében
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében meghatározta a feladat-ellátási
szerződés kötelező tartalmi elemeit:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő
hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
A feladat-ellátási szerződéseknek fenti tartalmi követelményeket 2013. január 01. napjától kell teljesíteni.
A Hivatal megvizsgálta az érvényben lévő házi-, házi gyermek-, valamint fogorvosi szerződéseket, és megállapította,
hogy a dr. Petrikó Attila Gáborral kötött szerződésen kívül az összes szerződést módosítani, kiegészíteni szükséges
ahhoz, hogy a feladat-ellátási szerződések 2013. január 01. napjától összhangban legyenek a törvényi előírásokkal:
A szerződés-tervezetek elkészítésekor Önkormányzatunk a törvényi szabályozásnak megfelelően kiegészítette és
egységes szerkezetbe foglalta a háziorvosokkal megkötött szerződéseket. A felülvizsgálat során nem kívánja az
Önkormányzat új alapokra helyezni a háziorvosi tevékenység ellátását.
Törekedtünk az egységes szabályozásra, azonban alapvetően két különböző tartalmú szerződés-tervezetet
állítottunk össze:
- a feladatát önkormányzati rendelőben ellátó háziorvossal
- a feladatát saját tulajdonú rendelőben ellátó háziorvossal kötendő szerződés.
Természetesen e két különböző tartalmú szerződések tovább tagolódnak a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és
a fogorvosi szerződésekre.
A Képviselő-testület 619/2012. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatával meghatározta a háziorvosi feladat-ellátási
szerződések felülvizsgálatára - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény törvényben szabályozott
követelményeknek való megfelelés érdekében – az alábbi eljárásrendet határozza meg:
1. A Hivatal 2012. december 3. napjáig elkészíti az egyes szerződés-módosító tervezeteket, tekintettel a
háziorvosok ügyeleti feladatok ellátásában való részvételére.
2. Dr. Varga Imre ügyvéd valamint a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa dr. Torma Éva 2012.
december 6. napjáig véleményezi az egyes szerződés-tervezeteket.
3. A Képviselő-testület 2012. december 20-i ülésén az előzetes véleményezést követően jóváhagyja a
szerződéseket, és utasítja Várfi András polgármestert a szerződések aláírására.
4. 2012. december 31. napjáig a törvényi előírásoknak megfelelő szerződések aláírása.
Az eljárásrend alapján a dr. Varga Imre ügyvéddel és dr. Torma Éva igazgató főorvossal előzetesen véleményezett
szerződéstervezetek egyeztetése a háziorvosokkal jelen bizottsági ülésen történik meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a szerződés-tervezeteket a bizottsági és testületi ülés előkészítésével
párhuzamosan megküldjük a Magyar Orvosi Kamara részére, mely szerv az egészségügyben működő szakmai
kamarákról szóló 2006. évi XCVII. Törvény 2. § d) dd) pontja alapján véleményezési jogot gyakorol a feladat-ellátási
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szerződések tekintetében:
„d) véleményezési jogot gyakorol
dd) a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a
helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében.”
Kérem a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni a feladat-ellátási szerződés-tervezeteket a
megjelent háziorvosokkal egyeztetni.
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Bánki Gyula háziorvos (Gyomaendrőd, Fő. u. 3.) továbbiakban Megbízott
között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. április 28-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti az 1997. április 28-án aláírt szerződés.
A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1.
sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
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1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti rendelőt 1997. április 28.
napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig,
míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban
meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek
megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást
nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység
ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli
Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység
ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a
Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a
villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a
Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy
az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében:
tárgyi eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy
teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen
javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.
Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi
eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás
mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás
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az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek
karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés)
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység,
ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak
használatra átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A
Városi Egészségügyi Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer
pótlásáról, és a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a
Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha
a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat
alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult..
4.7. A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz,
áram esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és
viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási
területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 8.00-12.00.h között (rendelési idő) a
Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
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5.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

Dr. …………………………
Dr. …………………………

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról. A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
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- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában
meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
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8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december …….

…………………………….
Dr. Bánki Gyula
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Frankó és Társa Háziorvosi Szolgáltató Bt. (Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.,
adószáma: 20871679-1-04, cégbírósági végzés száma 04-06-004671, képviseli dr. Frankó
Károly háziorvos) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. április 7-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti az 1997. április 7-én és az azt módosító
2002. május 23. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak
szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1.
sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
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1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti rendelőt 1997. április 7.
napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig,
míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy 2002. június 01. napjával a tevékenység végzéséhez szükséges, a
jogszabályokban meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi
követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól
ellenszolgáltatást nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már
a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró
Városi Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a
Számviteli Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység
ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a
Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a
villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a
Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy
az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében:
tárgyi eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy
teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen
javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.
Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi
eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás
mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás
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az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek
karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés)
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység,
ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak
használatra átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A
Városi Egészségügyi Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer
pótlásáról, és a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a
Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha
a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat
alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult.
4.7. A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz,
áram esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és
viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási
területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 9.00-13.00.h között (rendelési idő) a
Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
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5.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

Dr. …………………………
Dr. …………………………

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról. A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
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- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában
meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
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8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december …….

…………………………….
Dr. Frankó és Társa Háziorvosi
Szolgáltató Bt.
Dr. Frankó Károly
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

6

Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Kolozsvári Árpád háziorvos (Gyomaendrőd, Szondi u. 1.) továbbiakban
Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2000. december 1-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti a 2000. december 01. napján aláírt
szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1.
sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a háziorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak
szerint és külön írásos nyilatkozata alapján a rendelés –saját tulajdonú orvosi rendelőben tárgyi feltételeit. Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi szolgáltatásban résztvevő
alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való
részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
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1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási
területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő-szerda-péntek 9.00-13.00.h között kedd-csütörtök
9.00-12.00 és 13.00-14.00 között (rendelési idő) a Megbízott a részére használatra átadott
rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

Dr. Bánki Gyula 18 211
Dr. Fabó János 18 770
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3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
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- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december

…………………………….
Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Medicus Universalis Háziorvosi Bt. (Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29., adószáma:
20850474-1-04) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. május 27-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti a 1997. május 27. napján aláírt és az azt
módosító 1997. július 25., 1999. május 25., valamint a 2002. május 31. napján aláírt
szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1.
sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a háziorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak
szerint és külön írásos nyilatkozata alapján a rendelés –saját tulajdonú orvosi rendelőben tárgyi feltételeit. Megbízott vállalja, hogy a háziorvosi szolgáltatásban résztvevő
alkalmazottja számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való
részvételt és vállalja a részvételi díjak kifizetését.
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1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási
területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfőtől péntekig 9.00-12.00.h között (rendelési idő) a
Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

………………………
………………………

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
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köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
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ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2012. december
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.

…………………………….
Medicus Universalis Háziorvosi Bt.
Dr. Darvas Tamás
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Kossuth u. 58., egyéni
vállalkozó, adószáma: 44554505-1-24) továbbiakban Megbízott között az alábbi
feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2004. augusztus 18-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, gyermek háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti a 2004. augusztus 18., és az azt
módosító 2012. október 31. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az
alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 3. sz. gyermek háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet
1. sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
gyermek háziorvosi körzet lakosai részére
- házi gyermekorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel az 5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 2/2. szám alatti (1. számú), valamint az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58.
szám alatti (2. számú) telephelyein,
- csecsemő és gyermekvédelmi tanácsadást az 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti
(3. számú) telephelyén,
- iskolaorvosi feladatok ellátását a Kis Bálint Általános Iskola meghatározott osztályainak és a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistársági Óvoda Kossuth u. 7. szám alatti székhelyének
vonatkozásában a 3. számú telephelyén, Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egységének vonatkozásában az 5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
szám alatt.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a házi gyermekorvosi feladatok
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési
feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes
alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
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Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a házi gyermekorvosi feladatok
ellátásához szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben
meghatározottak szerint, valamint saját tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket.
Megbízott vállalja, hogy a házi gyermekorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja
számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való részvételt és
vállalja a részvételi díjak kifizetését.
A csecsemő és gyermektanácsadást a Megbízott a Megbízó által rendelkezésre bocsátott
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám alatti rendelőben biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
Megbízó az iskola-egészségügyi ellátást a Városi Egészségügyi Intézmény révén, a
vállalkozó által kiállított számlák alapján utólag finanszírozza a mindenkori rendeleteknek
megfelelően. A vállalkozó számlája: K&H 10402245-50526572-86521006.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében
az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, területi ellátási kötelezettséggel végzett házi gyermekorvosi
tevékenységet ellátó megbízott rendelési ideje a következő:
Házi gyermekorvosi rendelés:
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. sz. alatt:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

10,00 - 11,00

14,00 - 16,00
13,00 - 16,00
13,00 - 15,00
13,30 - 16,00

10,00 - 12,00
07,00 - 07,30
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Péntek

10,00 - 11,00

13,00 - 14,00

5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58. sz. alatt:
Szerda

15,00 - 17,00

5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatt (csecsemő és gyermektanácsadás):
Péntek

08,00 - 10,00

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

………………………
………………………

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
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3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a házi gyermekorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné
válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló házi gyermekorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
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feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2012. december
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.

…………………………….
Dr. Katona Piroska
házi gyermekorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
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dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Fekécs Tünde házi gyermekorvos (székhely: Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u.
60/A., telephely 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3., adószáma: 44691031-1-24) továbbiakban
Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1996. július 1-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, gyermek háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti az 1996. július 1-én és az azt módosító
2002. május 31. továbbá 2005. július 29. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a
felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 2. sz. gyermek háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet
1. sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
gyermek háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a házi gyermekorvosi feladatok
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési
feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes
alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
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1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti rendelőt 1996. július 1.
napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig,
míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy 2002. június 01. napjával a tevékenység végzéséhez szükséges, a
jogszabályokban meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi
követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól
ellenszolgáltatást nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már
a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró
Városi Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a
Számviteli Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység
ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a
Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a
villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a
Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy
az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében:
tárgyi eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy
teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen
javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.
Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi
eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás
mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás
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az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek
karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés)
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység,
ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak
használatra átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A
Városi Egészségügyi Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer
pótlásáról, és a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a
Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha
a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat
alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult.
4.7. A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz,
áram esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és
viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási
területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, szerda, csütörtöki napokon 8.00-11.00.h és 14.0015.00 óra, keddi napokon 12.00-16.00 óra, pénteki napokon 8.00-11.00 óra között (rendelési
idő) a Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
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5.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

Dr. …………………………
Dr. …………………………

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról. A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
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- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában
meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
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8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.

Gyomaendrőd, 2012. december …….

…………………………….
Dr. Fekécs Tünde
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Dr. Varga Géza házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Hídfő u. 1., adószáma:
………..-..-..) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1997. június 1-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, gyermek háziorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében jelen
szerződés mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti a 1997. június 1. napján aláírt
szerződés. A feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 1. sz. gyermek háziorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet
1. sz. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM.
rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
gyermek háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a házi gyermekorvosi feladatok
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési
feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes
alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a házi gyermekorvosi feladatok
ellátásához szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben
meghatározottak szerint és a rendelés –saját tulajdonú orvosi rendelőben - tárgyi feltételeit.
Megbízott vállalja, hogy a házi gyermekorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja
számára biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt továbbképzéséken való részvételt és
vállalja a részvételi díjak kifizetését.
A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra
átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi
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Egészségügyi Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és
a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a Megbízott
gondoskodik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási
szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg
a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig,
illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi
időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási
területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen,
munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő
háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfői szerdai és pénteki napokon 8.30-11.30.h között és
13.00-14.00, csütörtökön 10.00-12.00 és 13.00-15.00 között (rendelési idő) a Megbízott a
részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a
rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott szükség szerint - az ügyeleti szolgáltatóval kötött külön szerződés és beosztás
alapján – vesz részt az ügyeleti feladatok ellátásában. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ügyeleti feladatok ellátásának szükségessége esetén a Megbízó értesítését követő 30. naptól
köteles az ügyeleti feladatok ellátásában részt venni.
3.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztens helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenssel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés
vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
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A helyettesítő orvos neve, pecsétszáma:

………………………
………………………

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a gyermek háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
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-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2012. december
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.

…………………………….
Dr. Varga Géza
háziorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz.
cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója
033530) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2007. október 30-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti a 2007. október 30. napján aláírt, továbbá az azt
módosító 2010. 11. 08., 2011. július 21. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében a
felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 3. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz.
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást Megbízott a
„Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. által biztosított, természetben Gyomaendrőd, Kossuth L. út.
30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni. Megbízott kijelenti, hogy a megbízást 2011.
január 1. napjától Dr. Hák Mária (sz.i.: 1983. október 09 an.: Hócza Mária Sarolta
lakóhely: Bogács, Dózsa Gy. u. 15.) a gyomaendrődi 3. számú vegyes fogászati körzet
praxisjogával rendelkező fogorvos alkalmazásával látja el, részére a rendelőt annak
használatára kötött külön szerződés szerint biztosítja.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, folyamatos betegellátást biztosító fogorvos
személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási
szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal
rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
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1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a fogorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak
szerint, és saját tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a
fogorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos
jogszabályokban előírt továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak
kifizetését.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési
eszközt, tárgyat nem igényelnek, és viselik a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával
kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző,
veszélyes hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek,
így különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok
költségei, posta költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő
asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes
összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e
szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok
ellátásából származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet
területén heti 29 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő: 09.00-16.00
Kedd: 08.00-15.00
Szerda: 09.00-11.00
Csütörtök 09.00-17.00
Péntek 08.00-13.00
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a
rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
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3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott kijelenti, hogy Dr. Hák Mária akadályoztatása esetén, saját költsége terhére
az EüM rendelet 7. §-ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a
Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége
terhére a területi ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Békés Annamária
- Dr. Hajdú Zsuzsanna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a
fogorvosokra jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek. A Megbízott köteles
bejelenteni a Megbízónak, ha Dr. Hák Mária alkalmazása megszűnik.
3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
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-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
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6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december

……………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Önkormányzata
Dr. Békés Annamária
képviselő

…………………….
Dr. Hák Mária

…………………..
Gyomaendrőd Város

praxis jog jogosultja

Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Békés Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30. sz.
cégjegyzékszáma 04-06003841 képviselő neve: dr. Békési Annamária egyedi azonosítója
033530) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a „Dr. Dobos” fogszakorvosi Betéti Társaság
1996. augusztus 27. napján határozatlan időre szóló Feladatvállalási Szerződést kötött a 4.
számú fogorvosi körzet lakosságának fogászati, járóbeteg-ellátására, terület-ellátási
kötelezettséggel.
A „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Bt.-be beltagként 2005. május 1. napjától belépett Dr. Békés
Annamária fogszakorvos, aki a működtetési jog jogosultjaként, mint személyes közreműködő
látja el a fenti naptól a 4. számú fogorvosi körzet lakosságát, a Feladatvállalási Szerződésben
foglalt, változatlan feltételekkel.
Időközben a „Dr. Dobos” Fogszakorvosi Betéti Társaság cégneve DR. BÉKÉS Fogszakorvosi
Betéti Társaság elnevezésre változott, mely bejelentést az önkormányzat tudomásul vett,
mivel a Feladatvállalási Szerződésből keletkező jogok és kötelezettségek nem változtak.
A felek 2007. október 31-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti a 2007. október 31. napján aláírt, valamint az azt
módosító 2008.01.17. napján, 2010.11.08. napján aláírt szerződés. A feladat-ellátás érdekében
a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 4. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz.
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást Megbízott a
„Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. által biztosított, természetben Gyomaendrőd, Kossuth L. út.
30. szám alatti rendelőben köteles teljesíteni az 1.1. pontban megjelölt fogorvosi körzet
lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához
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szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a fogorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak
szerint, és saját tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a
fogorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos
jogszabályokban előírt továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak
kifizetését.
Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 30. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési
eszközt, tárgyat nem igényelnek, és viselik a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával
kapcsolatos mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző,
veszélyes hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek,
így különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok
költségei, posta költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő
asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes
összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e
szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok
ellátásából származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet
területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő: 11.00-18.00
Kedd: 08.00-14.00
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Szerda: 09.00-16.00
Csütörtök 08.00-14.00
Péntek 08.00-12.00
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a
rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
3.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet
7. §-ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi
ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Hajdu Zsuzsanna
- Dr. Török Anna fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
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5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
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6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december

…………………………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Török és Társa Fogászati Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 3. sz.,
képviselő neve: Ridegné dr. Török Anna) továbbiakban Megbízott között az alábbi
feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1996. június 13-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti az 1996. június 13. napján aláírt szerződés. A
feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 2. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz.
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást köteles
teljesíteni az 1.1. pontban megjelölt fogorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
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1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes
összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e
szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok
ellátásából származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti fogorvosi rendelőt 1996.
június 13. napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta
mindaddig, míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban
meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek
megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást
nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység
ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli
Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a
Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a
Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység
ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a
Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a
villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a
Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy
az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében:
tárgyi eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy
teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen
javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.
Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi
eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás
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mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás
az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek
karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés)
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység,
ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak
használatra átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A
Városi Egészségügyi Intézmény által a Megbízó tulajdonában álló kiselejtezett műszer
pótlásáról, és a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról a
Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha
a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6. A telefondíj megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás teljes díját a Városi Egészségügyi Intézmény által kibocsátott pénzügyi okirat
alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás előfizetője a Megbízó, a Megbízott
tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult..
4.7. A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, szemétszállítás) megfizetéséről – víz, gáz,
áram esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és
viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet
területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
11,00-18,00 óráig
Kedd:
16,00-18,00 óráig
Szerda:
8,00-15,00 óráig
Csütörtök:
8,00-15,00 óráig
Péntek
8,00-15,00 óráig
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a
rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
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haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet
7. §-ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi
ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettese:
dr. Valach Béla fogszakorvos, aki, mindenben megfelel a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
5.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
5.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
5.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
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- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes
alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában
meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a fogorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.

5

8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december

……………………………….
Dr. Török és Társa Fogászati Bt.
Ridegné Dr. Török Anna
fogszakorvos

…………………..………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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Feladat-ellátási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u.
1., képviseli: Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u.
106. sz., képviselő neve: dr. Valach Béla) továbbiakban Megbízott között az alábbi
feltételekkel:
Előzmény:
A felek 1996. augusztus 27-én határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, fogorvosi körzet ellátására. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvényben szabályozott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásával hatályát veszti az 1996. augusztus 27. napján aláírt szerződés. A
feladat-ellátás érdekében a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján Megbízó
feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja a Gyomaendrőd
Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység háziorvosi
körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet alapján kialakított,
Megbízó feladatát képező 1. sz. fogorvosi körzet (a 14/2002. (VI. 28.) KT rendelet 1. sz.
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása
esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az
ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
1.3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott fogászati ellátást Megbízott az
általa biztosított, természetben Gyomaendrőd, Fő u. 106. szám alatti rendelőben köteles
teljesíteni az 1.1. pontban megjelölt fogorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a fogorvosi feladatok ellátásához
szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel,
érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálati
eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó
részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott biztosítja a praxis működtetéséhez, a fogorvosi feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak
szerint és saját tulajdonú orvosi rendelőben a tárgyi feltételeket. Megbízott vállalja, hogy a
fogorvosi szolgáltatásban résztvevő alkalmazottja számára biztosítja a hatályos
jogszabályokban előírt továbbképzéséken való részvételt és vállalja a részvételi díjak
kifizetését.
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Megbízott kijelenti, hogy a Gyomaendrőd, Fő u. 106. szám alatti fogorvosi rendelő a
jogszabályi előírásoknak megfelel, az önkormányzattól semmilyen rendelő felszerelési
eszközt, tárgyat nem igényel, és viseli a rendelő üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos
mindennemű költségeket is.
A rendelőben keletkező hulladék elszállítatásáról így különösen tekintettel a fertőző,
veszélyes hulladék elhelyezésére, elszállításáról a Megbízott köteles gondoskodni.
A megbízás teljesítésével kapcsolatos és a szerződésben nem szabályozott egyéb költségek,
így különösen nyomtatványok beszerzésének költsége, gyógyszerek, fogászati anyagok
költségei, posta költségek, esetleges továbbképzések, a képesítési előírásoknak megfelelő
asszisztencia alkalmazásának költsége a Megbízottat terhelik.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza,
kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a
mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint
külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi
állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles
ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül lakó személyeket, ha
ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó Megbízottnak a fogászati tevékenység ellátásáért díjat nem fizet, a területi
ellátási kötelezettség ellenében hozzájárul, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított teljes
összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e
szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
A jogszabályban meghatározott díjazás ellenében végzett, vegyes fogszakorvosi feladatok
ellátásából származó teljes árbevétel a Megbízottat illeti meg.
3. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 4. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet
területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
Hétfő:
7,30-12,30 óráig
14,30-19,00 óráig
Kedd:
14,30-19,00 óráig
Szerda:
7,30-12,30 óráig
14,30-19,00 óráig
Péntek
7,30-12,30 óráig
14,30-19,00 óráig
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a
rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
3.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével
módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott
haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú
módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
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3.2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet
7. §-ban meghatározott helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen
kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a Megbízott költsége terhére a területi
ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettese:
dr. Török Anna fogszakorvos, aki, mindenben megfelel a fogorvosokra
jogszabályokban meghatározott személyi feltételeknek.
3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét
köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a
távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni (város honlapja).
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban előre nem
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő
tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben Megbízott
saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót nem
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül
felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.4. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a
Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.5. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával
kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
3.6. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
4. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2013. január 01. napjával lép hatályba.
5. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6
hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából,
egyéb okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását
hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
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- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges
érvényes alkalmassági minősítéssel,
- érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.
5.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében –
megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a
Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti
döntésének megfelelően.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike
írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási
feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb
bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
6.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az
esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvosszakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a
Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése
bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő
felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és
a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
6.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban
készült és 5 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék:
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a
település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi
Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes körűen
képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2012. december

……………………………….
Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt.
Dr. Valach Béla
fogszakorvos

…………………..………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Egyeztetés a felnőtt háziorvosi körzetek összevonásával kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület 451/2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozatával kinyilvánította, hogy korábbi elvi döntésének
megfelelően él a körzetösszevonás lehetőségével.
A Képviselő-testület szeptemberi ülésén az 502/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatában megbízta az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a körzet-módosításban érintett
háziorvosokkal egyeztetést folytasson le, majd azt követően a rendelet módosítását terjessze be.
A körzetmódosításban érintett háziorvosok részvételével 2012. október 8. napján lezajlott a felnőtt háziorvosi
körzetek összevonásával kapcsolatos első egyeztető megbeszélés. A megbeszélésen az érintett háziorvosok
egyetértettek azzal, hogy az Önkormányzat 8 felnőtt háziorvosi körzetből 7 felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki. A 7
körzet arányos lakosságszámmal rendelkezik, figyelembe vettük az egyeztető megbeszélésen a külterületekkel
kapcsolatos orvosi kéréseket.
A kialakított körzetekkel kapcsolatos második egyeztetésre az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság 2012. november 21-i ülésén került sor.
A Bizottsági ülésen megjelent háziorvosok az alábbi problémákat vetették fel:
- a kialakított hét körzetet nem tartották lakosságszám arányosnak (a legnagyobb eltérés 135 fő)
- a háziorvosok jelezték, hogy esetlegesen kártérítési igénnyel lépnek fel a fixdíj csökkenése miatt.
Az egyeztetésen elhangzott javaslatok, problémafelvetések alapján a Bizottság úgy döntött, hogy újabb verziót kell
elkészíteni a lakosságszám arányos körzetek kialakítására.
A Hivatal elkészítette a háziorvosi körzetek összevonásának újabb verzióját, melyet jelen előterjesztéssel terjesztünk
a Bizottság illetve a felnőtt háziorvosok elé egyeztetés céljából:
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2012. novemberi terv
1
2088
2
2094
3
2165
4
2052
5
1948
6
1934
7
1922
2029

58
64
135
22
-82
-96
-108

2012. december 6-i újratervezett körzetek
30

2,76%
3,04%
6,22%
1,06%
-4,22%
-4,98%
-5,63%

1
2
3
4
5
6
7

Áchim András utca
Álmos utca
Bacsó Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Bessenyei György utca
Csokonai Vitéz M. utca
Dobó István utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hősök útja
Kálvin János utca
Kálvin János utca
Keleti utca
Kiss Lajos üdülő-telep
Kner tér
Kölcsey Ferenc utca
Körgát utca
Kőrös sor
Kőrösi Csoma Sándor utca
Liszt Ferenc utca
Mátyás király utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Pósa Lajos utca
Radnóti Miklós utca
Rév utca
Semmelweis Ignác utca
Szabadság tér
Szabó Dezső utca
Székely Bertalan utca
Szondy György utca
Tanya VII.
Tanya VII.
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Csak településszintű lakcímmel
rendelkezők

2026
2019
2046
2018
2033
2047
2014
2029

-4
-11
16
-12
3
17
-16

1. körzet

000001
000002

000031
000010/0002

000001
000139

000137
000139

-0,21%
-0,56%
0,77%
-0,61%
0,13%
0,82%
-0,81%

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

2. körzet
31

Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Bajcsy-Zsilinszky út
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Budai Nagy Antal utca
Fegyvernek utca
Fő út
Fő út
Fürst Sándor utca
Hámán Kató utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór utca
Jókai Mór utca
Kálvin János utca
Kálvin János utca
Kazinczy Ferenc utca
Kisréti utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kossuth Lajos út
Kossuth Lajos út
Mikszáth Kálmán utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Petőfi Sándor utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc út
Tanya VII.
Tanya VII.
Tanya VII.
Tompa Mihály utca
Tompa Mihály utca
Vörösmarty Mihály utca
Vörösmarty Mihály utca

Bajcsy-Zsilinszky út
Bánomkerti út
Bocskai István utca
Budai Nagy Antal utca
Budai Nagy Antal utca
Damjanich János tér
Eötvös József utca
Gárdonyi Géza utca
Gyóni Géza utca
Jókai Mór utca
Jókai Mór utca
Kálvin János utca
Kálvin János utca
Kató József utca
Katona József utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca

000001
000002

végig
000070

000001
000002

000031/0001
000018

000169-0171
000190

végig
végig

000002
000003
000012
000035

000024
000015
000038
000075

000001
000002

000029
000034/0002

000004
000005
000001
000002

000040
000029
000025
000020

000001
000002

000027
000040/0001

000138
000140
000859/0002
000001
000002
000001
000035

000138
végig
végig
000001
000010/0001
000033/0001
000039/0001

3. körzet
000070/0001

végig

000036
000020
000033

végig
végig
végig

000017
000026
000040
000077

végig
végig
végig
végig
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Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Páros
Páratlan
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Hrsz.foly.
Páratlan
Páros
Folyamatos
Folyamatos

Páros
Teljes
Folyamatos
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Kisréti utca
Kisréti utca
Kossuth Lajos út
Kossuth Lajos út
Lehel utca
Lévai utca
Losonczi István utca
Mikszáth Kálmán utca
Mikszáth Kálmán utca
Nagy Sándor utca
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Petőfi Sándor utca
Rózsa Ferenc utca
Széchenyi István utca
Tanya VI.
Tanya VI.
Tanya VI.
Tanya VI.
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Tompa Mihály utca
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vörösmarty Mihály utca
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca
Zrínyi Miklós utca

Ady Endre utca
B Molnár Imre utca
Balassi Bálint utca
Bethlen Gábor utca
Bocskai István utca
Fő út
Fő út
Gutenberg utca
Ipartelep utca
Kós Károly utca
Kulich Gyula utca
Madách Imre utca
Móra Ferenc utca
Móra Ferenc utca
Németzugi sor
Pásztor János utca
Ságvári Endre utca
Sallai Imre utca
Sebes György utca
Selyem út
Selyem út

000031
000038
000035
000042

végig
végig
végig
végig

000022
000027/0001

végig
végig

000015
000029
000042

végig
végig
végig

000465/0001
000486
000519/0001
16412

000505
000530
000527
végig

000005
000012
000000
B
000000
0028A
000000
A A
000000*B
B
000020
000023
000030
A
000169-0171
000034
000041

végig
végig
000000
000000
000017
végig
000020
000026
000030
végig
000034
végig

000028

végig

0015
0028A

C
A

4. körzet

000001
000110
000111

000035
000188
000167-0171

000001
000002

000017
000026/0001

000000

000014

000121
000126

végig
végig
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Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Folyamatos
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Hrsz.foly.
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Hrsz.foly.
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Folyamatos

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros

Somogyi Béla utca
Tanács utca
Tanya VI.
Tanya VI.
Tanya VI.
Tanya VI.
Tanya VI.
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Vásártéri lakótelep
Zalka Máté utca
Zrínyi Miklós utca
Zrínyi Miklós utca

Álmosdomb utca
Babits Mihály utca
Bartók Béla utca
Besenyszegi utca
Diófa utca
Határ út
Honvéd utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Keresztúri utca
Magtárlaposi utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móra Ferenc utca
Napkeleti utca
Nyárszegi utca
Október 6. lakótelep
Páskumi út
Polányi Máté utca
Polányi Máté utca
Rácz Lajos utca
Selyem út
Selyem út
Selyem út
Sugár út
Sugár út
Szabó Ervin utca
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Toronyi utca
Tulipán utca
Újkert sor
Zsák utca

Alkotmány utca
Apponyi utca

000011
000012
000511
000533
000540
000000
000000
000019
000021
000027
000031

0019B
0031A

A

000001
390039/0001

000421
000482/0001
000511
végig
végig
000000
0021B
000000
0034B
000019/B
000022
B
000029
B
000035
000027/A
végig

5. körzet

000019
000034

végig
végig

000029
000038/0001

000079/0001
000078

000035
000056
000057
000057
000064

000035
000124/0001
000119
végig
végig

6. körzet
000001

000005
34

Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Hrsz.foly.

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Teljes
Folyamatos

Bányász utca
Bem utca
Csejti utca
Damjanich utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Dobi István utca
Dr. Csókási Béla tér
Fazekaszugi 5-ös gátőrház
Fő út
Fő út
Halász utca
Hatház utca
Hídfő utca
Hősök tere
Ifjúsági lakótelep
Kacsóh Pongrác utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Korvin Ottó utca
Kossuth tér
Könyves Kálmán utca
Kőrös utca
Köztársaság utca
Kürt utca
Liliom utca
Martos Flóra utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Nagylaposi MÁV lakás
Nap utca
Népliget út
Rózsahegyi Kálmán utca
Simai utca
Szabadság utca
Szabadság utca
Táncsics Mihály utca
Tanya IV.
Tanya V.
Templomzug
Tóth Árpád utca
Vadász utca
Vasúti őrházak
Vasútsor utca
Zrínyi Ilona utca

Akác utca
Apponyi utca
Bacsalaposi út
Baross Gábor utca
Blaha Lujza utca
Csillagos utca
Csurgó utca
Décsi utca
Dózsa György utca
Egressy Béni utca

000001
000002

000109
000108

000001
000005

000004/0002
000005/0001

7. körzet
000006

végig
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Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Endrődi utca
Fazekasi utca
Gábor Áron utca
Iskola utca
Kenderáztató utca
Kis utca
Kisfok utca
Kodály Zoltán utca
Kondorosi út
Korányi Frigyes utca
Kör utca
Lábas utca
Orgona utca
Polányi Máté utca
Polányi Máté utca
Polyákhalmi út
Selyem út
Selyem út
Selyem út
Sugár út
Sugár út
Szabadság utca
Szabadság utca
Szarvasi út
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Tanya II.
Tanya III.
Temető utca
Ugari út
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Zöldfa utca

000001
000002

000027
000038

000001
000002
000037
000001
000002
000004/A
000007

000033
000054
000055
000055
000062
000004/A
végig

36

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

