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Előterjesztés 
személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda  

iskola- egészségügyi feladatellátás – jóváhagyásáról 
 

1. előterjesztés száma: 10/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 
- Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 27/1997.(IX.3.) NM rendelet  
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozá-

sának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzata és a Natur-Pediater Korlátolt Felelősségű Társaság között, a Bics-
ke Városi Óvodában ellátandó iskola-egészségügyi feladatra 2016. november 28-án létrejött szer-
ződést 2018. január 31. napjával a Natur-Pediater Kft. képviseletében eljáró dr. Dunai György 
felmondta.  
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladat ellátására felkértem Oxy-Signum Kft.-t székhe-
lye: 2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. A személyes közreműködő ellátó orvos  
Dr. Paulovics Klára csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos. 
A szolgáltatás díja az Oxy-Signum Kft. részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
statisztikai óvodai gyermeklétszámok alapján iskola- és ifjúsági-egészségügyi orvosi ellátás fi-
nanszírozásából biztosított.  
A finanszírozott összeg gyermeklétszám függő. A jelenleg hatályos egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.3.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése szerint a részmunkaidős orvossal működtetett iskola- 
és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén a NEAK - a nevelési-oktatási intézményben elhelyezet-
tek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti létszáma alapján - havonta 47,8 Ft/fő összegű díjat utal-
ványoz az orvosi feladatok ellátására. 
 
Az iskola-egészségügyi feladatra vonatkozó működési engedélyhez és finanszírozási szerződés 
módosításához az önkormányzatunknak érvényes iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi felada-
tok ellátására létrejött személyes közreműködési szerződéssel kell rendelkeznie. 
A személyes közreműködési szerződés aláírásához Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyása szük-
séges. 
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Kérem a Tisztelt Humánerőforrások Bizottságot, hogy a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati ren-
delet 42.§ (3) bekezdés 36. pontja alapján a szerződés tervezetet véleményezze. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2018. január 11. 

 

        Pálffy Károly 
        polgármester 
    
 
1. melléklet a 10/2018. számú előterjesztéshez 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tárgy: Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 
 
 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező (Oxy-
Signum Kft. székhelye: 2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. képviseletében: Zámbó 
Péterné Dr. Paulovics Klára) személyes közreműködési szerződés tartalmát megismerte és 
azt jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert: 

- a személyes közreműködési szerződés aláírására; 
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél a finanszírozási szerződés megkötésére; 
- a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál a mű-

ködési engedéllyel kapcsolatos ügyintézésére. 
 

3.) A képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztály részére a működési engedély módosításával kapcsolatos eljárási díjat az ön-
kormányzat dologi kiadása terhére biztosítja, melynek összege 10.000.-Ft. 

 
Határidő: 2018. január 17.  
Felelős: polgármester 
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_________/2018. számú határozat 1. számú melléklete 

 
 

 TERVEZET 
Személyes közreműködői szerződés 

az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 
iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

 
amely létrejött 
egyrészről  Bicske Város Önkormányzat 
   Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
   Számlavezető pénzügyi intézet: OTP Bank Nyrt. 
   Bankszámlaszám: 11736020-15727048 
   Statisztikai szám: 15727048-8411-321-07 
   Képviseletében: Pálffy Károly polgármester, 
mint személyes közreműködést igénybevevő (továbbiakban: Közreműködést igénybevevő) 
 
másrészről   Oxy-Signum Kft. 

Székhely: 2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
Cégjegyzékszám: 07-09-017200 
Adószám: 14918759-1-07 
Számlavezető pénzügyi intézmény: K&H Bank 
Bankszámlaszám: 10402001-50526569-816701009 
Statisztikai szám: 14918759-8690-113-07 
Képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára 

mint személyes közreműködő (továbbiakban: Közreműködő, együttesen: Szerződő Felek) 
 
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződést kötnek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 5.§ 81) bekezdés e) pontjában meghatározott, a Közreműködést 
igénybevevő kötelezettségét képező iskola-egészségügyi feladatok ellátására. 
Egészségügyi szakmakód: 6306 iskola- és ifjúságorvoslás. 

 
2. Közreműködést igénybevevő megbízza Közreműködőt az 1. pontban körülírt feladatok 

ellátásával. Közreműködő a feladatok ellátását jelen szerződésben rögzített feltételekkel 
elvállalja. 
 

3. Szerződő Felek megállapodna, hogy az 1. pontban meghatározott iskola egészségügyi 
feladatokat a Közreműködőnek a Közreműködést igénybevevő fenntartásában működő Bicske 
Városi Óvodába beíratott gyermekek tekintetében kell ellátnia a közreműködést igénybe vevő 
fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 
Védőnői Szolgálatának kijelölt helységeiben, melynek címe 
(2060 Bicske, Kossuth tér 17.). 

 
4. Az iskola-egészségügyi feladatot részmunkaidőben személyes közreműködőként ellátó orvos 

adatai: 
- neve: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára 

- születési neve: Dr. Paulovics Klára 

- működési nyilvántartásban való azonosítója: 69389 
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Heti óraszám: 

- Minden páratlan hét hétfő 11:30 – 12:30 óra, 
- Minden páratlan hét szerda 10:15 – 11:15 óra 

Ellátási körzet: Bicske Városi Óvoda Bicske, Árpád utca 13, valamint Bicske Városi 
Óvoda József Attila utcai tagóvodája Bicske, József Attila utca 9. Bicske Városi Óvoda 
Kakas tagóvodája Bicske, Apponyi Albert utca 2/A. 

 
5. Közreműködést igénybevevő fenntartásában lévő Bicske Városi Óvodában az intézmény 

alapító okirata alapján a gyermekek létszám nem éri el nyolcszáz főt. Az iskola-egészségügyi 
feladatot közreműködőként ellátó orvosnak az intézményben eltöltött munkavégzésre irányuló 
időtartamát és helyét az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

6. A Közreműködő az iskola-egészségügyi ellátás keretében az iskola-egészségügyi ellátásról 
szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendeletben meghatározottak szerint köteles a feladatát ellátni. Az 
iskola-egészségügyi ellátás során együttműködik a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével és 
pedagógusaival és a Védőnői Szolgálattal. 

7. Közreműködő tudomásul veszi, hogy a tevékenység szakmai felügyeletét a területileg illetékes 
Fejér Megyei Kormányhivatal járási Népegészségügyi Osztály látja el, valamint tudomásul 
veszi, hogy a területileg illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jogosítványait. A 
Közreműködő vállalja, hogy a felügyeleti szervek ellenőrzése során együttműködő magatartást 
tanúsít. 

8. Közreműködő kijelenti, hogy a feladat ellátáshoz szükséges képesítésekkel és 
végzettségekkel rendelkezik. 

9. Közreműködő felelős mindazon károkért, amelyet az iskola-egészségügyi feladatai ellátása 
során, vagy azzal összefüggésben okozott. A tevékenységével esetlegesen okozott károk 
megtérítését a működési engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkező Közreműködést 
igénybevevő felel. 

10.  Közreműködést igénybevevő vállalja, hogy a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek, az 
iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelésének biztosításáról az iskola egészségügyi 
feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. mellékletében meghatározottak 
szerint gondoskodik. A Közreműködő vállalja, hogy az iskola-egészségügyi feladatok ellátása 
céljából rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a szerződésben foglalt feladatokra, 
rendeltetésszerűen használhatja. 

11.  Közreműködő a szolgáltatás nyújtásáért az intézményben ellátandó létszám alapján  az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által Közreműködést igénybevevő részére havonta 
megállapított díjra jogosult.  

12.  Közreműködést igénybevevő a 11. pontban szerinti díjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 
a Bicske Városi Óvoda intézményvezetője által kiállított teljesítés igazolás és számla 
ellenében folyósítja Közreműködőnek. Az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó 
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finanszírozási szerződést a működési engedéllyel rendelkező Közreműködést igénybevevő 
köti meg, módosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

13.  Amennyiben a Közreműködő a feladat ellátásban akadályoztatva van, köteles gondoskodni 
feladatainak ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítésről. 
A helyettesítéssel felmerülő költségek Közreműködőt terhelik. A helyettesítés során a 
gyermekek iskola-egészségügyi alapellátáshoz fűződő joga nem sérülhet. 

14.  Közreműködő vállalja, amennyiben jogszabályok meghatározott nyilvántartási és jelentési 
kötelezettséget írnak elő, jelentési kötelezettségének eleget tesz, a jelentések egy példányát 
megküldi Közreműködést igénybevevő részére. Egyúttal vállalja, hogy a Közreműködést 
igénybevevő által kért adatokat, információkat, szakmai beszámolókat elkészíti. 

15.  Szerződő Felek jelen szerződést 2018. február 1. napjától határozatlan időre kötik.  
Jelen szerződés megszűnik: 

a.) Közös megegyezéssel: 
A szerződés felbontását, módosítását szerződő felek csak írásban kezdeményezhetik az 
okok megjelölésével. 
A kezdeményezést követően 30 napon belül egyeztetést folytatnak le, azt követően 15 
napon belül döntenek, döntésükről egymásnak kölcsönösen írásbeli tájékoztatást adnak. 

 
b.) Egyoldalú felmondással: 

A szerződés rendes, egyoldalú felmondása esetén szerződő felek hat hónap felmondási 
időben állapodnak meg, amelyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorol-
hatnak. A felmondást az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján indokolni kell. A 
felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 
 

c.) Meghatározott esetekben: 
• Közreműködést igénybevevő működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhivatal 

területileg illetékes szerve visszavonja, 
• amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közreműködést 

igénybevevővel bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, 
• Közreműködést igénybevevő a Közreműködő szerződésszegését, súlyos mulasztását 

igazolni tudja, 
• ha a Magyar Orvosi Kamara Közreműködőt súlyos etikai vétségben elmarasztalja, 
• ha jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik a jelen szerződés hatályban tartása. 

 
16.  Szerződő Felek szerződést közös elhatározással módosíthatják, ha a szerződés teljesítése   

során a jelen szerződés megkötésekor előre nem látott feltételek következnek be. 

17.  Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, 
egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben Szerződő Felek a vitás kérdésekben megegyezni 
nem tudnak, és jogvitára kerül sor úgy a Bicskei Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 

18.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény Hatodik Könyv, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, és az 
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iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és rendelkezési az 
irányadók. 

19.  Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2018. ____________________ 

 

…………………………….          …………………………. 

Pálffy Károly polgármester                     Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára 
Közreműködő igénybevevő       Közreműködő 
      képviseletében        képviseletében 
 
 
 
 
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 
 
 
………………………………………… 
Molnár Enikő 
Pénzügyi Irodavezető 
Bicske, 2018. _____________________ 
 
 
 
Jogi szempontból ellenjegyzem: 
 
 
 
……………………………………… 
Fritz Gábor 
jegyző 
Bicske, 2018. ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


