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                         4. számú előterjesztés 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2016. április 19-i rendkívüli nyilvános ülésére 

a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításához 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Gonda Péter háziorvos kezdeményeztet a 849/3/2004. számú, 2004. január 1. napjával 
létrejött feladat-ellátási szerződése felülvizsgálatát/módosítást tekintettel az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: praxistörvény) 2/B. § (1) 
bekezdésére, amely tételesen rögzíti a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az önkormányzat 
között kötendő feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit. 
 
A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 
közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően 
tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:  
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, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 
rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,  
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.  
(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési 
önkormányzat köteles gondoskodni  
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: 
rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról,  
b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van - a 
rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban 
elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó 
munkák elvégzéséről.  
 
Kérem a Tisztelt testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kéthely, 2016. április 18. 
 
                                           Molnár Balázs 
                                                                                                             polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 

..../2016. (IV….) számú képviselő-testületi határozata 
 

GondaMed Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. § -ában foglaltak alapján Kéthely 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Kéthely Község Önkormányzata és GondaMed Bt. közötti feladat-ellátási szerződés 
módosítását a határozat-tervezet melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert a háziorvosi feladat-ellátási 
szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása 

 
mely létrejött egyrészről 
Kéthely Község Önkormányzata (8713 Kéthely, Ady E. u. 1., adószáma: 15 396561 2 14, 
képviseli: Molnár Balázs polgármester) továbbiakban: megbízó 
másrészről 
GondaMed Bt. (8713 Kéthely, Magyari u. 5. Cjsz.: 14 06 304687, képviseli: Dr. Gonda Péter 
háziorvos) továbbiakban: megbízott, között alulírott helyen és napon a következő tartalommal: 
 
A Szerződő felek a köztük 849/3/2004. szám alatt, 2004. január 1. napjával létrejött feladat-
ellátási szerződés alábbi rendelkezéseit - közös megegyezéssel – 2016. április … hatállyal, az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
1.) A feladat-ellátási szerződés 2/A.) ponttal  egészül ki: 
Megbízó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 7.§ (2) 
bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok 
ellátására más szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, ezért Megbízott nem köteles  
részt venni az ügyelet munkájában. 
 
2.) A feladat-ellátási szerződés 4.) pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi 
berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek 
állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A 
folyamatos belső karbantartási feladatok elvégzésének (zárak, csapok, csaptelepek, égők, 
fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat, stb.) költségei a Megbízottat terhelik.  
 
3.) A feladat-ellátási szerződés a következő 7/A.) ponttal egészül ki: 
 
Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő rendelési 
idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával módosíthatja.  
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul: 
 
Hétfő: 8:00-12:00  
Kedd: 8:00-12:00  
Szerda: 8:00-12:00  
Csütörtök: 14:00-16:00 
Péntek: 8:00-12:00 
 
Iskola egészségügyi ellátás rendelési ideje: kedd 14:00-16:00 
 
4.) A feladat-ellátási szerződés 10.) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
A megbízó a megbízottnak önkormányzati támogatást nem biztosít.  
 
5.) A feladat-ellátási szerződés 16.) pontjában a felmondási okokra vonatkozó rendelkezések 
helyébe a következő rendelkezések lépnek a 2000. évi II. törvény 2/B.§ (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően: 
A  Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha 

a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére nem teljesíti vagy ismételten megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 

b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
      okból elveszti. 
 



6.) A feladat-ellátási szerződés a következő 17/A.) ponttal egészül ki: 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár 
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év 
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja. 
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által 
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő. 
 
7.) A feladat-ellátási szerződés 11.) pontjának utolsó bekezdése, valamint a 15.) pontban az 
írásbeli beszámoló tartalmára vonatkozó rendelkezés hatályát veszti. 
 
8.) Szerződő felek kijelentik, hogy a 849/3/2004. számú feladat-ellátási szerződés csak a jelen 
2. számú módosítással együtt érvényes. 
Az eredeti feladat-ellátási szerződés, a módosításokkal nem érintett rendelkezései továbbra is 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
9.) A felek – az aláírásra jogosult képviselőjük – elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták jelen feladat-ellátási szerződés 
módosítását. 
 
K é t h e l y, 2016. április … 
 
 
Molnár Balázs       Dr. Gonda Péter 
polgármester       háziorvos 
Kéthely Község Önkormányzata                                          GondaMed Bt. képviseletében 
képviseletében 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Jelen 2. számú szerződés módosítást Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016.(IV….) számú képviselő-testületei határozatával jóváhagyta és felhatalmazta a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Kéthely, 2016. április …. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyző 

 


