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Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata 

  Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
  feladat-ellátási szerzıdések felülvizsgálata  
Iktatószám: II/932/1/2012. 
  
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 

 Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) egyes 
rendelkezései 2012. január 1. napjától jelentıs mértékben módosultak, egyúttal hatályba lépett az 
annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet). 

Az Öotv. alapján önálló orvosi tevékenység a területi ellátási kötelezettség körében az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a 
továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás. A háziorvos önálló orvosi 
tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen 
folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben. 

 
Fenti tevékenységekre Felsılajos Község Önkormányzat az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal 

kötött feladat-ellátási szerzıdést: 
- VI-GA-BE Egészségügyi Korlátolt Felelısségő Társasággal (dr. Takács Vilmos), 
- Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal dr. Rónay Zsolt), 
- G&S Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (dr. Sévis János) 
- Jankahidy Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal háziorvosi (dr. Jankahidy Andrea), 
- Synapsis Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Gócz Irén), 
- JUDENTA Egészségügyi Korlátolt Felelısségő Társasággal (dr. Sipos Judit). 
 
Dr. Csire Géza háziorvosi praxisjogát értékesítette Dr. Márton Rozália és Társai Betéti Társaság 
részére, a tevékenységet ellátó orvos dr. Márton Rozália.  

 
Az Öotv. 2/B. §-a meghatározza a feladat-ellátási szerzıdések kötelezı tartalmi elemeit, e szerint:  
 
A praxisjoggal rendelkezı háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 

közötti feladat-ellátási szerzıdés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerzıdés) legalább az alábbiakat 
tartalmazza: 

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 

történı hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idı meghatározása, 
e) az ügyeletben történı részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevı egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 
h) a szerzıdés idıtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 
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A feladat-ellátási szerzıdés legrövidebb idıtartama 5 év. 
 
A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre vonatkozó 
elıírásokat, 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 
A feladat-ellátási szerzıdésben hat hónapnál rövidebb felmondási idı nem határozható meg. 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel 
megállapított 2/B. §-ban foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétıl kell megfelelni. Ennek 
figyelembe vételével az egészségügyi feladat- ellátási szerzıdéseket felül kell vizsgálnunk. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 
 
Határozat-tervezet 
 

………./2012.(………) ÖH. 
 Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal 
 kötött  feladat-ellátási szerzıdések felülvizsgálata  
 
 
Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. pontjában foglaltaknak megfelelıen felülvizsgált, és az 
elıterjesztés 1-7. mellékleteit képezı egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket elfogadja. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. december 20. 
 
   
Felsılajos, 2012. december 3. 
 
 
 
      Juhászs Gyula sk. 
      polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 
  (házi gyermekorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 

vállalkozási formában történı ellátásáról) 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester) székhely: 6055 Felsılajos Iskola u. 12. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a VI-GA-BE Egészségügyi  Korlátolt Felelısségő Társaság (képviseli: dr. Takács 
Vilmos, székhely: 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 246/B.), mint a házi gyermekorvosi szolgálat 
mőködtetıje (továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı egészségügyi 
alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi szolgáltatást a szerezıdés aláírását követı 
naptól területi ellátási kötelezettséggel az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató 
útján látja el. 

 
2.) A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló rendeletében meghatározott II. számú házi 
gyermekorvosi körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı házi gyermekorvosi körzet 
leírását a szerzıdés melléklete tartalmazza.  

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Takács Vilmos 
 

3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

 
Szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt térítési díjhoz kötött és a 
területi ellátási kötelezettséggel összefüggı egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg 
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót illeti. 

4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. Szerzıdı felek rögzítik, hogy az 
ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı ellátással kapcsolatos feladatok 
vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a 
szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. Az egészségügyi szolgáltató 
kötelezettséget vállal arra, hogy a házi gyermekorvosi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
személyi feltételekrıl –beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 
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5.) Helyettesítésérıl a háziorvos – beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik. A 
háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja. A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben – az Önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint – a helyettesítést abban a rendelıben is 
elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt 
eset fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi 
intézet – lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével – dönt, amelyrıl 
területi ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az Önkormányzatot is. 

 
6.) Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 
6.1. Az Önkormányzat a feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltató részére 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az Önkormányzat tulajdonát képezı Faluházban (6055 
Felsılajos, Iskola u. 12.) lévı: 
- 1 db orvosi szobát, 
- 1 db öltözı, 
- és az ehhez kapcsolódó betegváró helyiségeket. 
 
6.2. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelkezésre bocsátott helyiségek mőködését zavaró 
váratlan meghibásodások, (csıtörés, gázszivárgás, stb.) elhárításáról. 
 
6.3. Az Önkormányzat gondoskodik a közegészségügyileg szükséges festések elvégzésérıl. 
 
6.4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott helyiségek 
mőszaki állapotát és mőködıképességét mindenkor fenntartja, és biztosítja, hogy az 
egészségügyi szolgáltató a szerzıdésben vállalt kötelezettségét folyamatosan és 
szerzıdésszerően teljesíthesse. 

 
7.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettségei: 
 
  7.1. A rendelés idı a 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. sz. alatti Faluház épületében: 

  péntek:  13.00-15.00 óráig. 
 

7.2. A 7.1. pontban megjelölt rendelési idın kívül az egészségügyi szolgáltató a hozzá 
bejelentkezett biztosítottakat Lajosmizse Város Önkormányzata középületében 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104.-106. sz. alatt fogadja az alábbi 
rendelési idı szerint: 

   hétfı:      15.00 -18.00,  
 kedd:        9.00 - 12.00, 

 szerda:       14.00 - 17.00, 
 csütörtök:       9.00  -12.00 óráig. 
 

Csecsemı- és gyermekgyógyászati tanácsadás: 
szerda:     13.00-15.00 óráig. 

  
A tevékenységet végzı orvos köteles elérhetıségét a rendelkezésre állási idıben a 
rendelın jól látható helyen kifüggeszteni. 
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7.3. A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megırzése, a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos rendelési 
idıben a betegeket - sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében 
fogadja. A házi gyermekorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás 
során elıre programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a házi gyermekorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

 
A házi gyermekorvos az ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. 
Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. 
A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak 
szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A házi gyermekorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, 
ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget 
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik 
különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, 
gyógykezelése, egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén 
szakorvosi vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhes-gondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 
e) a háziorvosi/központi orvosi ügyeleten az ügyeleti szolgálatban való részvétel, 
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 
A házi gyermekorvosi ellátás keretében fentiekben foglaltakon túl ellátandó feladatok: 
a) a csecsemık és gyermekek gyógyító-megelızı alapellátása, beleértve a tanácsadást is, 
b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemık és gyermekek szükség szerinti preventív 
látogatása, ezen túlmenıen intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés 
megtörténtétıl számított 4-7 napon belül történı meglátogatása, 
c) a gyermekintézményekbe történı felvétel elıtti orvosi vizsgálat, 
d) gyermekápolás címén a jogosult keresıképtelen állományba vétele, 
e) a gyermekrıl ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlıdési szint megítéléséhez 
az iskolai felkészítés elısegítésére” megnevezéső orvosi adatlap kiállítása. 
 
7.4. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a házi gyermekorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben 
rendelıjében házi gyermekorvosi tevékenységet végez; 
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b) munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési 
idıt és a tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem 
értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit; 
c) munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott gyermekápoló vagy 
asszisztens legalább a rendelési idıben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve 
a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit. 

Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata, arról beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

7.5. A tevékenységet végzı orvos köteles részt venni Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által fenntartott központi ügyeleti 
szolgálat mőködésében, az ügyeleti rendszerben történı részvételeinek feltételeit és részletes 
szabályait az egészségügyi szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás rögzíti. 

7.6. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök karbantartását és 
szükségszerő pótlását. 
 
7.7. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, szükség 
esetén – az Önkormányzattal történı egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni. 

 
7.8. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 
 
7.9. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató jelen szerzıdésben 
szabályozott szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel 
tartozik.  

 
7.10. A házi gyermrkorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, elıírások és utasítások 
szerint a szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai 
tudását az elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani, és az elıírt szakmai továbbképzéseken 
részt venni.  

 
7.11. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét, a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 

 
7.12. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni.  
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8.) Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
9.) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják 

 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést – indokolással – felmondja, ha  
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló orvosi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 

 
10.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

Felek a közöttük 2003. …………. napján kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést jelen 
szerzıdés aláírásának napjától hatálytalannak tekintik. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
 
Lajosmizse, 2012. december …………. 
 
 
 
 
 

 
Felsılajos Község Önkormányzata  VI-GA-BE Egészségügyi Kft. 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester)  (képviseli: dr. Takács Vilmos) 
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Szerzıdés melléklete:  
 
 

II. sz. 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı 

házi gyermekorvosi körzet leírása 
 
 
 
 
 
Kecskemét felıl Budapest felé haladva az 5-ös fıút jobb oldala 
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Elıterjesztés 2. melléklete 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 
(házi gyermekorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 

vállalkozási formában történı ellátásáról) 
 

 
Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(képviseli: Juhász Gyula polgármester) székhely: 6055 Felsılajos Iskola u. 12. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a Mediron Egészségügyi  és Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: dr. Rónay Zsolt, 
székhely: 6050 Lajosmizse, Deák Ferenc utca 13.) mint a házi gyermekorvosi szolgálat mőködtetıje 
(továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı egészségügyi 
alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi szolgáltatást a szerezıdés aláírását követı 
naptól területi ellátási kötelezettséggel az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató 
útján látja el. 

 
2.) A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló rendeletében meghatározott I. számú házi 
gyermekorvosi körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı házi gyermekorvosi körzet 
leírását a szerzıdés melléklete tartalmazza.  

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Rónay Zsolt 
 

3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

 
Szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt térítési díjhoz kötött és a 
területi ellátási kötelezettséggel összefüggı egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg 
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót illeti. 

4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. Szerzıdı felek rögzítik, hogy az 
ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı ellátással kapcsolatos feladatok 
vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a 
szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. Az egészségügyi szolgáltató 
kötelezettséget vállal arra, hogy a házi gyermekorvosi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
személyi feltételekrıl –beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 
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5.) Helyettesítésérıl a háziorvos – beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik. A 
háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja. A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben – az Önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint – a helyettesítést abban a rendelıben is 
elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt 
eset fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi 
intézet – lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével – dönt, amelyrıl 
területi ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az Önkormányzatot is. 

 
6.) Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 
6.1. Az Önkormányzat a feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltató részére 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az Önkormányzat tulajdonát képezı Faluházban (6055 
Felsılajos, Iskola u. 12.) lévı: 
- 1 db orvosi szobát, 
- 1 db öltözı, 
- és az ehhez kapcsolódó betegváró helyiségeket. 
 
6.2. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelkezésre bocsátott helyiségek mőködését zavaró 
váratlan meghibásodások, (csıtörés, gázszivárgás, stb.) elhárításáról. 
 
6.3. Az Önkormányzat gondoskodik a közegészségügyileg szükséges festések elvégzésérıl. 
 
6.4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott helyiségek 
mőszaki állapotát és mőködıképességét mindenkor fenntartja, és biztosítja, hogy az 
egészségügyi szolgáltató a szerzıdésben vállalt kötelezettségét folyamatosan és 
szerzıdésszerően teljesíthesse. 

 
7.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettségei: 
 
  7.1. A rendelés idı a 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. sz. alatti Faluház épületében: 

  Szerda: 13.00-14.00 óráig. 
 

7.2. A 7.1. pontban megjelölt rendelési idın kívül az egészségügyi szolgáltató a hozzá 
bejelentkezett biztosítottakat Lajosmizse Város Önkormányzata középületében 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104.-106. sz. alatt fogadja az alábbi 
rendelési idı szerint: 

   hétfı-szerda:     8.00 - 12.00,  
 csütörtök:     13.00 -17.00,  
 péntek:      8.00 –11.00 óráig 
 

Csecsemı- és gyermekgyógyászati tanácsadás: 
csütörtök:      8.00-11.00 óráig. 

  
A tevékenységet végzı orvos köteles elérhetıségét a rendelkezésre állási idıben a 
rendelın jól látható helyen kifüggeszteni. 
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7.3. A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megırzése, a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos rendelési 
idıben a betegeket - sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében 
fogadja. A házi gyermekorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás 
során elıre programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a házi gyermekorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

 
A házi gyermekorvos az ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. 
Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. 
A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak 
szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A házi gyermekorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, 
ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget 
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik 
különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, 
gyógykezelése, egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén 
szakorvosi vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhes-gondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 
e) a háziorvosi/központi orvosi ügyeleten az ügyeleti szolgálatban való részvétel, 
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 
A házi gyermekorvosi ellátás keretében fentiekben foglaltakon túl ellátandó feladatok: 
a) a csecsemık és gyermekek gyógyító-megelızı alapellátása, beleértve a tanácsadást is, 
b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemık és gyermekek szükség szerinti preventív 
látogatása, ezen túlmenıen intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés 
megtörténtétıl számított 4-7 napon belül történı meglátogatása, 
c) a gyermekintézményekbe történı felvétel elıtti orvosi vizsgálat, 
d) gyermekápolás címén a jogosult keresıképtelen állományba vétele, 
e) a gyermekrıl ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlıdési szint megítéléséhez 
az iskolai felkészítés elısegítésére” megnevezéső orvosi adatlap kiállítása. 
 
7.4. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a házi gyermekorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben 
rendelıjében házi gyermekorvosi tevékenységet végez; 
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b) munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési 
idıt és a tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem 
értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit; 
c) munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott gyermekápoló vagy 
asszisztens legalább a rendelési idıben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve 
a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit. 

Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata, arról beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

7.5. A tevékenységet végzı orvos köteles részt venni Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által fenntartott központi ügyeleti 
szolgálat mőködésében, az ügyeleti rendszerben történı részvételeinek feltételeit és részletes 
szabályait az egészségügyi szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás rögzíti. 

7.6. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök karbantartását és 
szükségszerő pótlását. 
 
7.7. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, szükség 
esetén – az Önkormányzattal történı egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni. 

 
7.8. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 
 
7.9. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató jelen szerzıdésben 
szabályozott szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel 
tartozik.  

 
7.10. A házi gyermrkorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, elıírások és utasítások 
szerint a szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai 
tudását az elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani, és az elıírt szakmai továbbképzéseken 
részt venni.  

 
7.11. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét, a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 

 
7.12. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni.  

 



 14

8.) Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
9.) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják 

 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést – indokolással – felmondja, ha  
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló orvosi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 

 
10.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

Felek a közöttük 2011. december 9. napján kötött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdést jelen 
szerzıdés aláírásának napjától hatálytalannak tekintik. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
 
Lajosmizse, 2012. december …………. 
 
 
 
 
 

 
Felsılajos Község Önkormányzata  Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester)  (képviseli: dr. Rónay Zsolt) 
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Szerzıdés melléklete:  
 
 

II. sz. 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı 

házi gyermekorvosi körzet leírása 
 
 
 
 
 
Kecskemét felıl Budapest felé haladva az 5-ös fıút bal oldala 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
 

 
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 

(háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozási formában történı ellátásáról) 

 
 

Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester) székhely: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a Jankahidy Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: dr. Jankahidy 
Andrea, székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa, György út 104-106..), mint a háziorvosi szolgálat 
mőködtetıje (továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást a területi ellátási 
kötelezettséget vállaló egészségügyi szolgáltató útján látja el. 

  
2.) A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló rendeletében meghatározott I. számú háziorvosi 
körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet leírását a szerzıdés 
melléklete tartalmazza 

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Jankahidy Andrea 

3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt térítési díjhoz kötött, és 
a területi ellátási kötelezettséggel összefüggı egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg 
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót illeti. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. 

 
4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı 

ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve 
asszisztens a szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. Az egészségügyi 
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
személyi feltételekrıl –beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik 
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5.) Helyettesítésérıl a háziorvos - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. A 
háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben - az önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelıben is elláthatja, 
ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset 
fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet 
- lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyrıl területi 
ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is. 

 
6.) Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 
6.1. Az Önkormányzat a feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltató részére 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az Önkormányzat tulajdonát képezı Faluházban (6055 
Felsılajos Iskola u. 12.) lévı 
- 1 db orvosi szobát, 
- 1 db öltözı, 
 - és a fentiekhez kapcsolódó betegváró helyiségeket. 
 
6.2. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelkezésre bocsátott helyiségek mőködését zavaró 
váratlan meghibásodások, (csıtörés, gázszivárgás, stb.) elhárításáról. 
 
6.3. Az Önkormányzat gondoskodik a közegészségügyileg szükséges festések elvégzésérıl. 
 
6.4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott mőszaki 
állapotát és mőködıképességét mindenkor fenntartja, és biztosítja, hogy az egészségügyi 
szolgáltató a szerzıdésben vállalt kötelezettségét folyamatosan és szerzıdésszerően 
teljesíthesse. 

  
7.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettségei: 

A rendelés idıtartama:   kedd:    11,30-12,30, 
    csütörtök:     7.30-8,30 óráig. 
 

7.1. A 7.) pontban megjelölt rendelési idın kívül az egészségügyi szolgáltató a hozzá 
bejelentkezett biztosítottakat Lajosmizse Város Önkormányzata középületében Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 6050 
Lajosmizse, Dózsa György út 104.-106. sz. alatt fogadja az alábbi rendelési idı szerint: 

    
A rendelés idıtartama:   hétfı, szerda és péntek:  8.00-12.00 , 
    kedd:    8.00-11.00, 
    csütörtök:   8.30-12.00, 

    szerda:             15.00-16.00 óráig. 
 

       
A tevékenységet végzı orvos köteles elérhetıségét a rendelkezésre állási idıben a 
rendelı ajtaján jól látható helyen kifüggeszteni. 

 
7.2. A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megırzése, 

a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési idıben a betegeket 
- sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A 
háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során elıre 
programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 
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A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a 
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 
egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi 
vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhes-gondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 

e) az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való 
részvétel, 
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 
7.3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben rendelıjében 
háziorvosi tevékenységet végez; 
b) munkanaponként a házorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési idıt és a 
tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés 
eseteit; 
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában a biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 
Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata arról - beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is-, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

 
7..4. A tevékenységet végzı orvos köteles részt venni a központi ügyeleti szolgálat 
mőködésében, az ügyeleti rendszerben történı részvételének feltételeit és részletes szabályait 
az egészségügyi szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás rögzíti. 
 
7.5. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök fenntartását, 
karbantartását és szükségszerő pótlását. 
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7.6. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 
15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, 
szükség estén – az Önkormányzattal történı egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni.  

 
7.7. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 

 
7.8. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 
 
7,9. A háziorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a 
szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az 
elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken 
részt venni. 
 
7.10.. Az egészségügyi szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
 
7.11. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 

 
8.). Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
9.) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják. 

 
10.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben az egészségügyi szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három 
hónapon keresztül elmaradásban van. 
 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 
 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 
 
11.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
megállapodás felbontása esetén az egészségügyi szolgáltató köteles az általa használt 
helyiségeket a helyiségekben lévı – esetlegesen az IGSZ-tıl leltár alapján átvett – orvosi 
mőszereket és tárgyi eszközöket a megállapodás felbontását követı napon, illetve a háziorvosi 
ellátás biztosításának utolsó napját követı napon a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
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12.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

13.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
14..) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a közöttük 1996. december 13. napján és az azt módosító 
1997. december 31. napján kelt megállapodásokat jelen szerzıdés aláírásának napjától 
hatálytalannak tekintik. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
Lajosmizse, 2012. december …. 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzata  Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester)      (képviseli: dr. Jankahydy Andrea) 
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Szerzıdés melléklete 
 

 
 

I. sz.  
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet leírása 

 
Belterület: 

- Akácfa utca, 
- Csatorna köz, 
- Diófa utca, 
- Fı utca, 
- Hársfa utca, 
- Iskola utca, 
- Jonathán utca, 
- Kertész utca (kivéve Kertész u.35.), 
- Liget utca (kivéve: 1-7-ig és 15. házszám), 
- Málna utca, 
- Nyírfa utca, 
- Óvoda utca, 
- Ribizke utca. 

 
Külterület: 

- Közös (kivéve 110., 11.1, 111/B., 112., 114., 115., 117., 117/A., 119., 121., 123., 127., 140., 
141., 142., 143., 145., 148., 149., 188., 189., 191., 192., 194-tıl 197-ig házszámok). 
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Elıterjesztés 4. melléklete 
 

 
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 

(háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozási formában történı ellátásáról) 

 
 

Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester) székhely: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a Synapsys Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: dr. Gócz Irén, 
székhely: 6000 Kecskemét, Beethoven u.26.), mint a háziorvosi szolgálat mőködtetıje (továbbiakban: 
egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást a területi ellátási 
kötelezettséget vállaló egészségügyi szolgáltató útján látja el. 

  
2.) A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló rendeletében meghatározott IV. számú 
háziorvosi körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet leírását a 
szerzıdés melléklete tartalmazza 

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Gócz Irén 

3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt térítési díjhoz kötött, és 
a területi ellátási kötelezettséggel összefüggı egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg 
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót illeti. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. 

 
4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı 

ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve 
asszisztens a szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. Az egészségügyi 
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
személyi feltételekrıl –beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik 

 
 

5.) Helyettesítésérıl a háziorvos - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. A 
háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben - az önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelıben is elláthatja, 
ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset 
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fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet 
- lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyrıl területi 
ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is. 

 
6.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató a hozzá bejelentkezett 
biztosítottakat Lajosmizse Város Önkormányzata középületében Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 104.-106. sz. alatt fogadja az alábbi rendelési idı szerint: 

    
A rendelés idıtartama:   hétfı, szerda, csütörtök:  8.00-12.00 óráig, 

     kedd:                8.00-12.00 óráig, és 
                              15.00-16.00 óráig, 
     péntek:    8.00-11.00 óráig. 
 

Rendelkezésre állási idı:  hétfı-csütörtök:   12.00-16.00 óráig, 
       péntek:    11.00-16.00 óráig. 
 
       

A tevékenységet végzı orvos köteles elérhetıségét a rendelkezésre állási idıben a 
rendelı ajtaján jól látható helyen kifüggeszteni. 

 
6.1. A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megırzése, 

a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési idıben a betegeket 
- sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A 
háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során elıre 
programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 
 

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a 
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 
egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi 
vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhes-gondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 

e) az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való 
részvétel, 
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 



 24

6.2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben rendelıjében 
háziorvosi tevékenységet végez; 
b) munkanaponként a házorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési idıt és a 
tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés 
eseteit; 
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában a biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 
Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata arról - beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is-, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

 
6..3. A tevékenységet végzı orvos köteles részt venni a központi ügyeleti szolgálat 
mőködésében, az ügyeleti rendszerben történı részvételének feltételeit és részletes szabályait 
az egészségügyi szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás rögzíti. 
 
6.4. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök fenntartását, 
karbantartását és szükségszerő pótlását. 
 
6.5. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 
15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, 
szükség estén – az Önkormányzattal történı egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni.  

 
6.6. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 

 
6.7. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 
 
6.8. A háziorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a 
szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az 
elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken 
részt venni. 
 
6.9. Az egészségügyi szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
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6.10. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 

 
7.). Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják. 

 
9.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
az egészségügyi szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három hónapon keresztül 
elmaradásban van. 
 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 
 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 
 
10.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
megállapodás felbontása esetén az egészségügyi szolgáltató köteles az általa használt 
helyiségeket a helyiségekben lévı – esetlegesen az IGSZ-tıl leltár alapján átvett – orvosi 
mőszereket és tárgyi eszközöket a megállapodás felbontását követı napon, illetve a háziorvosi 
ellátás biztosításának utolsó napját követı napon a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 

11.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

12.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
13..) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a közöttük 1996. december 13. napján kelt megállapodást 
jelen szerzıdés aláírásának napjától hatálytalannak tekintik. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
Lajosmizse, 2012. december 
 
Felsılajos Község Önkormányzata  Synapsys Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester)      (képviseli: dr. Gócz Irén) 
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Szerzıdés melléklete 
 
 
 
 

IV. számú  
területi ellátási kötelezettséggel mőködı  

háziorvosi körzet leírása 
 
 
 
 
 

- Pesti utca 
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Elıterjesztés 5. melléklete 

 

 
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 

(háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozási formában történı ellátásáról) 

 
 

Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester) székhely: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a G & S Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Svébis Tamás,) 
székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2/c.), mint a háziorvosi szolgálat mőködtetıje 
(továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást a területi ellátási 
kötelezettséget vállaló egészségügyi szolgáltató útján látja el. 

  
2.) A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló rendeletében meghatározott III. számú 
háziorvosi körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet leírását a 
szerzıdés melléklete tartalmazza 

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Svébis János 

3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt térítési díjhoz kötött, és 
a területi ellátási kötelezettséggel összefüggı egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg 
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót illeti. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. 

 
4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı 

ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve 
asszisztens a szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. Az egészségügyi 
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
személyi feltételekrıl –beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik 

 
5.) Helyettesítésérıl a háziorvos - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. A 

háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben - az önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelıben is elláthatja, 
ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset 
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fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet 
- lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyrıl területi 
ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is. 

 
6.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató a hozzá bejelentkezett 
biztosítottakat Lajosmizse Város Önkormányzata középületében Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 104.-106. sz. alatt fogadja az alábbi rendelési idı szerint: 

    
A rendelés idıtartama:  hétfı, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig, 
    szerda              13.00-16.00 óráig. 
 
Rendelkezésre állási idı: hétfı, kedd, csütörtök, péntek: 12.00-16.00 óráig, 
    szerda:     8.00-13.00 óráig. 
 

 
A tevékenységet végzı orvos köteles elérhetıségét a rendelkezésre állási idıben a rendelı 
ajtaján jól látható helyen kifüggeszteni. 

 
6.2. A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megırzése, 

a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési idıben a betegeket 
- sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A 
háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során elıre 
programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 
 

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a 
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 
egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi 
vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhes-gondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 

e) az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való 
részvétel, 
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 
6.2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
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finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben rendelıjében 
háziorvosi tevékenységet végez; 
b) munkanaponként a házorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési idıt és a 
tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés 
eseteit; 
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában a biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 
Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata arról - beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is-, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

 
6..3. A tevékenységet végzı orvos köteles részt venni a központi ügyeleti szolgálat 
mőködésében, az ügyeleti rendszerben történı részvételének feltételeit és részletes szabályait 
az egészségügyi szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás rögzíti. 
 
6.4. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök fenntartását, 
karbantartását és szükségszerő pótlását. 
 
6.5. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 
15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, 
szükség estén – az Önkormányzattal történı egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni.  

 
6.6. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 

 
6.7. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 
 
6.8. A háziorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a 
szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az 
elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken 
részt venni. 
 
6.9. Az egészségügyi szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
 
6.10. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 
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7.). Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják. 

 
9.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
az egészségügyi szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három hónapon keresztül 
elmaradásban van. 
 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 
 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 
 
10.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
megállapodás felbontása esetén az egészségügyi szolgáltató köteles az általa használt 
helyiségeket a helyiségekben lévı – esetlegesen az IGSZ-tıl leltár alapján átvett – orvosi 
mőszereket és tárgyi eszközöket a megállapodás felbontását követı napon, illetve a háziorvosi 
ellátás biztosításának utolsó napját követı napon a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 

11.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

12.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
Lajosmizse, 2012. december 
 
Felsılajos Község Önkormányzata  G & S Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester)      (képviseli: Svébis Tamás) 
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Szerzıdés melléklete 

 
 
 
 

III. számú  
területi ellátási kötelezettséggel mőködı  

háziorvosi körzet leírása 
 
 
 
 
 

- Felsılajos Mizsei része 
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Elıterjesztés 6. melléklete 

 

 
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 

(háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozási formában történı ellátásáról) 

 
 

Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester) székhely: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. (továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 

másrészrıl a Dr. Márton Rozália és Társai Betéti Társaság (képviseli: dr. Márton Rozália,) 
székhely: 6000 Kecskemét, Semmelweis u. 17.), mint a háziorvosi szolgálat mőködtetıje 
(továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 

6.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást a területi ellátási 
kötelezettséget vállaló egészségügyi szolgáltató útján látja el. 

  
7.) A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló rendeletében meghatározott II. számú 
háziorvosi körzet. A területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet leírását a 
szerzıdés melléklete tartalmazza 

 
Tevékenységet végzı orvos: dr. Márton Rozália 

8.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl – az abban 
foglaltaknak megfelelıen biztosítja. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt térítési díjhoz kötött, és 
a területi ellátási kötelezettséggel összefüggı egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg 
teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót illeti. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. 

 
9.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelızı 

ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve 
asszisztens a szakképzettségének megfelelı feladatokat önállóan végzi. Az egészségügyi 
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
személyi feltételekrıl –beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik 

 
10.) Helyettesítésérıl a háziorvos - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. A 

háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja A 
területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben - az önkormányzattal 
kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelıben is elláthatja, 
ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset 
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fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet 
- lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyrıl területi 
ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is. 

 
6.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató a hozzá bejelentkezett 

biztosítottakat Lajosmizse Város Önkormányzata középületében Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 6050 
Lajosmizse, Dózsa György út 104.-106. sz. alatt fogadja az alábbi rendelési idı szerint: 

 
A rendelés idıtartama:    hétfı, szerda és péntek:  8.00-12.00 óráig, 

     kedd és csütörtök:           13.00-16.00 óráig 
. 

   A rendelkezésre állási idı:  hétfı, szerda és péntek:          12.00-16,00 óráig, 
     kedd és csütörtök:            8.00-13.00 óráig. 

 
    

A tevékenységet végzı orvos köteles elérhetıségét a rendelkezésre állási idıben a rendelı 
ajtaján jól látható helyen kifüggeszteni. 

 
6.1 A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megırzése, 

a betegségek megelızése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési idıben a betegeket 
- sürgıs ellátást igénylı eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A 
háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során elıre 
programozható betegellátás keretében elıjegyzés alapján végzi a betegek szőrését, 
gondozását és ellátását. 
A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de 
munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 
 

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. 
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a 
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
A gyógyító-megelızı alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szőrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 
egészségi állapotának ellenırzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi 
vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
a) a terhes-gondozásban való közremőködés, 
b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a jogszabályokban foglaltak szerint, 
c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 
d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok elvégzése és az 
egyes népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatokban való közremőködés, valamint 
együttmőködés az ellátási területén ilyen szőrıvizsgálatot végzı egészségügyi szolgáltatóval 
és a végrehajtásért felelıs szervvel, 

e) az önkormányzattal kötött szerzıdésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való 
részvétel, 
f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértıi feladatok, 
h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 
 
6.2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló rendelet (a 
továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban 
együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a 
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finanszírozóval szerzıdést köt. A szolgáltató a szerzıdés megkötéséhez nyilatkozik arról, 
hogy az ellátást nyújtó orvos az alábbiakban foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást. 
Folyamatos az ellátás, ha 
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idıben rendelıjében 
háziorvosi tevékenységet végez; 
b) munkanaponként a házorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési idıt és a 
tanácsadás idejét is - az ıt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés 
eseteit; 
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában a biztosítottak 
számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a 
szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 
Az alapellátási szolgálat - kivéve az iskola-egészségügyi, valamint az ügyeleti szolgálat - 
helyettesítéssel történı ellátása a tevékenységet végzı orvos feladata arról - beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is-, maga gondoskodik. A helyettesítı orvos a körzetének rendelési idején 
túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idınek legalább az 
50%-át teljesíteni. 

 
6..3. A tevékenységet végzı orvos köteles részt venni a központi ügyeleti szolgálat 
mőködésében, az ügyeleti rendszerben történı részvételének feltételeit és részletes szabályait 
az egészségügyi szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön megállapodás rögzíti. 
 
6.4. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök fenntartását, 
karbantartását és szükségszerő pótlását. 
 
6.5. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 
15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, 
szükség estén – az Önkormányzattal történı egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni.  

 
6.6. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 

 
6.7. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a háziorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 
 
6.8. A háziorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a 
szolgáltatást igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az 
elıírások szerint gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken 
részt venni. 
 
6.9. Az egészségügyi szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
 
6.10. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 
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7.). Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják. 

 
9.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
az egészségügyi szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három hónapon keresztül 
elmaradásban van. 
 
Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 
 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 
 
10.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
megállapodás felbontása esetén az egészségügyi szolgáltató köteles az általa használt 
helyiségeket a helyiségekben lévı – esetlegesen az IGSZ-tıl leltár alapján átvett – orvosi 
mőszereket és tárgyi eszközöket a megállapodás felbontását követı napon, illetve a háziorvosi 
ellátás biztosításának utolsó napját követı napon a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 

11.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

12.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. E megállapodásból származó jogvitás kérdések eldöntésére felek 
a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
Felek ezen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, minden kényszertıl mentesen aláírták. 
 
Lajosmizse, 2012. december 
 
Felsılajos Község Önkormányzata  Dr. Márton Rozália és Társai Bt. 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester)      (képviseli: dr. Márton Rozália) 
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Szerzıdés melléklete 

 
 
 
 

II. számú  
területi ellátási kötelezettséggel mőködı  

háziorvosi körzet leírása 
 
 
 

Belterület:  
- Kertész utca 35. 
- Liget utca 1-7-ig és 15. házszám 
- Nap utca. 
 
Külterület: 
- Közös: 110., 111., 111/B., 112., 114., 115., 117., 117/A., 119., 121., 123., 127., 140., 141., 142., 
143., 145., 148, 149., 188., 189., 191., 192., 194.-tıl 197-ig és 199. házszámok. 
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Elıterjesztés 7. melléklete 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 
(a fogorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel 

 vállalkozási formában történı ellátásáról) 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
(képviseli: Juhász Gyula polgármester), székhelye: 6055 Felsılajos Iskola utca 12. (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

 

másrészrıl a JUDENTA Egészségügyi Korlátolt Felelısségő Társaság (képviseli:: dr. Sipos 
Judit) székhelye: 6050, Lajosmizse, Ságvári E. u. 3., mint a fogorvosi szolgálat mőködtetıje (a 
továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között, az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat, az önkormányzatokról szóló, 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı 
egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi alapellátást területi ellátási kötelezettséget 
vállaló egészségügyi szolgáltató útján biztosítja. A praxisjoggal érintett körzet Felsılajos 
község közigazgatási területe. 

  
A szolgáltatás helye: Felsılajos, Iskola utca 12. szám alatt található Faluházban lévı fogorvosi 
rendelı. 

 Tevékenységet végzı orvos: dr. Sipos Judit 

2.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetve képviselıje a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997.(XII. 1.) Korm. rendelet alapján közvetlenül köt finanszírozási szerzıdést az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását az 
egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzıdés alapján folyósított összegbıl - az abban 
foglaltaknak megfelelıen - biztosítja. 

A szerzıdı felek rögzítik, hogy az irányadó jogszabályokban megjelölt, térítéshez kötött 
egészségügyi szolgáltatásokból befolyó összeg teljes egészében az egészségügyi szolgáltatót 
illeti. A térítési díjak összegét a Magyar Orvosi Kamara ajánlásának és a környéken 
kialakult térítési díjak figyelembe vételével az Önkormányzat által jóváhagyott, a térítési 
díj ellenében igénybe vehetı fogászati szolgáltatásokról szóló szabályzat tartalmazza. 
 
Szerzıdı felek rögzítik, hogy a tevékenységet végzı orvos önálló orvosi tevékenységet – 
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen 
folytathat jelen szerzıdésben meghatározott körzetben. 
 
3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jogszabályban meghatározott végzettségő asszisztens 
munkáját a gyógyító-megelızı ellátással kapcsolatos feladatok tekintetében a tevékenységet 
végzı orvos irányítja.  
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4.) Helyettesítésérıl a háziorvos - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga 
gondoskodik. A háziorvos helyettesítését abban a rendelıben kell ellátni, ahol tevékenységét 
folytatja A területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvos indokolt esetben - az 
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a 
rendelıben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén 
az indokolt eset fennállásáról a helyettesítı háziorvos kezdeményezésére a kistérségi 
népegészségügyi intézet - lehetıség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - 
dönt, amelyrıl területi ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is. 

5.)  Az Önkormányzat kötelezettségei: 
 

Az Önkormányzat a feladat ellátásához térítésmentesen az egészségügyi szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képezı, 6055 Felsılajos, Iskola utca 12. szám alatt 
található Faluház épületében lévı fogorvosi rendelı és váróterem helyiségeket.. 

 
Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja az egészségügyi 
tevékenység folytatásához a közös használatú helyiségeket. így a betegek ellátását szolgáló 
egyéb helyiségeket (mosdó). 

 
5.1. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelı mőködését zavaró váratlan meghibásodások, 
(csıtörés, gázszivárgás, stb.) elhárításáról. 
 
5.2. Az Önkormányzat gondoskodik a közegészségügyileg szükséges festések elvégzésérıl. 

 

5.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendelı mőszaki állapotát és mőködıképességét 
mindenkor fenntartja, és biztosítja, hogy az egészségügyi szolgáltató a szerzıdésben vállalt 
kötelezettségét folyamatosan és szerzıdésszerően teljesíthesse. 

 
6.) Az egészségügyi szolgáltató kötelezettségei: 

  
6.1. Az egészségügyi alapellátás körébıl a fogorvosi tevékenység területi ellátási 
kötelezettséggel, a 6055 Felsılajos, Iskola utca 12. szám alatti épületben Felsılajos község 
közigazgatási területére kiterjedıen kerül ellátásra. A fogorvos köteles ellátni az ellátási 
területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, valamint a rendelési idıben jelentkezı – 
ellátási körzetéhez nem tartozó – sürgısségi fogorvosi ellátást igénylı betegeket. 

  
       A rendelés idıtartama: hétfı, és péntek:     800- 10.00,                
                                                  kedd, és csütörtök:  14.00-16.00 óráig. 
                  

6.2. A tevékenységet végzı orvos a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységrıl szóló, 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló, 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen  
 

� személyes és folyamatos ellátást nyújt,  
� a fentiekben rögzített rendelési idıben rendelıjében fogorvosi tevékenységet végez, 
� munkanaponként 6 órában a területéhez tartozó körzetben lakó személyek 

rendelkezésére áll, ide nem értve a keresıképtelenség, a hivatalos távollét, szakmai 
továbbképzés, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.  

 
 A fogorvosi alapellátás körében a fogorvos feladatai: 

� a fog- és szájbetegek gyógyító-megelızı alapellátása,  
� a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása, 
�  iskolafogászati alapellátás, 
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� a fogászati szőrıvizsgálatok végzése, 
� a góckutatás, 
� a terhesek fogászati gondozása és  
� a sürgısségi ellátás. 

 
6.3. Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a feladatellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekrıl. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a tárgyi eszközök fenntartását, 
karbantartását és szükségszerő pótlását. 

 

6.4. Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik a használatába adott rendelı 
helyiség takarításáról. 

    
6.5. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 15.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyt beszerezni, szükség 
esetén – az Önkormányzattal történt egyeztetést követıen – annak módosítását 
kezdeményezni. 

 
6.6. Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelı vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
vonatkozásában semminemő felelısség nem terheli. 
 
6.7. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a fogorvosi tevékenység minıségbiztosítása és 
felelısségbiztosítása a mindenkori jogszabályi elıírások szerinti módon és tartalommal a 
tevékenységet végzı orvos feladata. Az egészségügyi szolgáltató e szerzıdésben szabályozott 
szolgáltatás során az általa okozott kár megtérítéséért teljes felelısséggel tartozik. 
 
6.8. A fogorvosi tevékenységet végzı orvos köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok elıírások és utasítások szerint a szolgáltatást 
igénybe vevık érdekeit szem elıtt tartva végezni. Köteles szakmai tudását az elıírások szerint 
gyarapítani, szinten tartani és az elıírt kötelezı szakmai továbbképzéseken részt venni. 
 
6.9. Az egészségügyi szolgáltató, köteles az Önkormányzat felé bejelenteni távollétét a 
helyettesítı orvos megjelölésével, amennyiben a távollét idıtartama az 5 munkanapot eléri. 
 
6.10.  Az egészségügyi szolgáltató köteles az Önkormányzat részére minden év február 28. 
napjáig a tárgyévet megelızı évben végzett tevékenységérıl szakmai beszámolót készíteni. 

 
7.) Szerzıdı felek a megállapodást határozatlan idıre kötik azzal, hogy a megállapodást 
mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapi felmondási idıvel írásban felmondani. 
A felmondási idı tartama alatt az egészségügyi szolgáltató köteles az ellátást biztosítani. 
 
8.) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén 
módosíthatják. 

 
9.) Az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
az egészségügyi szolgáltató a fenntartási költségek megfizetésével három hónapon keresztül 
elmaradásban van. 
 
A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerzıdést - indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésre 
vonatkozó elıírásokat, 
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b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszti. 

 
Mindkét fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani további súlyos 
szerzıdésszegés esetén. 

 
10.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az Önkormányzattal megkötött 
szerzıdés megszőnése esetén az egészségügyi szolgáltató köteles, az amortizációra vonatkozó 
rendelkezések figyelembe vételével, az általa használt helyiségeket, a helyiségekben lévı – 
leltár alapján átvett – orvosi mőszereket és tárgyi eszközöket a szerzıdés megszőnését követı 
napon, illetve a fogorvosi ellátás biztosításának utolsó napját követı napon a tulajdonos 
rendelkezésére bocsátani. 

11.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy jelen szerzıdés az önálló orvosi tevékenység 
ellátásáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével történt. 

12.)  E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló, 1959. 
évi IV. törvény, az önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény, az egészségügyrıl 
szóló, 1997. évi CLIV. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 
14.) E szerzıdésbıl származó jogvitás kérdések eldöntésére felek a Kecskeméti Városi 
Bíróság illetékességét kötik ki. 

  

Felek a közöttük 2003. évben kötött feladat-ellátási szerzıdést jelen szerzıdés aláírásától 
hatálytalannak tekintik. 

 

 
A felek ezen szerzıdést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt 
helybenhagyólag aláírták. 

 
Lajosmizse, 2012. december ………. 
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