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Előterjesztés 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításról 

 

1. előterjesztés száma: 301/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre 

vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 

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 önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény  
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfel-

tételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 

- egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszíro-

zásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület felhatalmazása alapján 2018. július 26-án megkötöttem a BINO Egész-

ségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró dr. Nagy Gyula háziorvossal 3. számú felnőtt 

háziorvosi körzetre helyettesítésére vonatkozó feladat-ellátási szerződést.  

 

Dr. Kovács György háziorvos a körzet helyettesítését egy hónapra, július 31. napjáig tudta 

vállalni. A jogszabályi előírások szerint helyettesítő orvos helyettes nélkül nem praktizálhat. 

Felkértem dr. Török Péter háziorvost a helyettesítő orvos helyettesítésére, aki a feladatot 

elvállalta. 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának rész-

letes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7/A § szerint:  

Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos a körze-

tének rendelési idején túl, köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rende-

lési időnek legalább az 50%-át teljesíteni. 

 

A 2018. június 26. napján megkötött szerződésben heti 15 óra rendelési idő és plusz 1 óra 

tanácsadás került meghatározásra. Azonban dr. Nagy Gyula helyettesítő orvos hosszútávon 

ezt nem tudja vállalni. 

 

Fenti jogszabályra hivatkozva, a helyettesítő orvos heti 9 óra rendelési idejével a jogszabályi 

rendelkezés teljesül, javaslom a körzet rendelési idejének módosítását az alábbiakra: 
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A rendelési idő csökkenésével az Önkormányzatunk által megbízási díjjal foglalkoztatott 

szakasszisztens megbízási díja és járulékai is csökkennek. Ez azt jelenti, hogy az alapszer-

ződés szerinti 89.176.-Ft helyett, a finanszírozási összeg és az 53.506.-Ft különbözete kerül 

átutalásra a helyettesítő orvos részére. 

 

Összegezve a fent leírtakat az alapszerződés alábbi pontjai módosulnak: 

 
1.) A szerződés 3. pontja: 

Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított 

háziorvosi finanszírozási díj összegén és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens bér és járulás – 

havonta mindösszesen 53.506 Ft azaz ötvenháromezer-ötszázhat forint – különbségét minden 

hónapban átutalja Megbízott által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 

napon belül. 

 

2.) A szerződés 8. pontja: 

A Háziorvos személyes orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzé-

se és gyógyítása, gondozása céljából. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. 

 

A helyettesítő orvos 2018. augusztus 1. napjától 2018. december 31. napjáig: Dr. Török Péter házi-

orvosi pecsétszáma: ……….. 

 

3.) A szerződés 11. pontja: 

Szerződő felek a rendelési időt heti nyolc órában határozzák meg. Ezen felül a Megbízott heti egy 

óra csecsemő és terhes tanácsadást tart. 

 

4.) A szerződés 12. pontja: 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a 3. számú felnőtt háziorvosi kör-

zet rendelőjében látja el és az alábbiak szerint biztosítja:  

  

Hétfő:  11:00-13:00 

Kedd:  12:00-13:00 

Szerda: 11:00-13:00 

Csütörtök: 11:00-13:00 

Péntek: 14:00-15:00 

 

Tanácsadás: Péntek 10:00-11:00 saját rendelőben 

szerződés szerinti  

rendelési idők 

módosított rendelési idők 

hétfő: 10-13 hétfő: 11-13 

kedd: 11-13 kedd: 12-13 

szerda: 11-13; 16-18 szerda: 11-13 

csütörtök: 11-13 csütörtök: 11-13 

péntek: 12-16 péntek: 14-15 

tanácsadás péntek: 10-11 tanácsadás péntek: 10-11 
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot szívesked-

jék támogatni. 

 

Bicske, 2018. július 10. 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

    

 

1. melléklet a 301/2018. számú előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátás szerződés módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet-

ben az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1)  Tudomásul veszi és hozzájárul a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatko-

zó feladat-ellátási szerződés alábbi pontjainak módosításához: 

 
1. A szerződés 3. pontja: 

Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított 

háziorvosi finanszírozási díj összegén és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens bér és járulás – 

havonta mindösszesen 53.506 Ft azaz ötvenháromezer-ötszázhat forint – különbségét minden 

hónapban átutalja Megbízott által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 

napon belül. 

 

2. A szerződés 8. pontja: 

A Háziorvos személyes orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése 

és gyógyítása, gondozása céljából. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. 

A helyettesítő orvos 2018. augusztus 1-jétől 2018. december 31-ig: Dr. Török Péter háziorvosi pe-

csétszáma:……….. 

 

3. A szerződés 11. pontja: 

Szerződő felek a rendelési időt heti nyolc órában határozzák meg. Ezen felül a Megbízott heti egy óra 

csecsemő és terhes tanácsadást tart. 

 

4. A szerződés 12. pont: 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a 3. számú felnőtt háziorvosi kör-

zet rendelőjében látja el és az alábbiak szerint biztosítja:  

  

Hétfő:  11:00-13:00 

Kedd:  12:00-13:00 

Szerda: 11:00-13:00 

Csütörtök: 11:00-13:00 

Péntek: 14:00-15:00 

 

Tanácsadás: Péntek 10:00-11:00 saját rendelőben 
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2)   felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosított feladat-

ellátási szerződés aláírására, 

 

3)   felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges va-

lamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő: 2018. július 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

_________/2018. számú határozat 1. számú melléklete 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. MÓDOSÍTÁS TERVEZET 

Háziorvosi feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; 

képviseletében: Pálffy Károly polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó 

szerv, (továbbiakban: Megbízó) és 

 

másrészről BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske Kisfaludy u. 48.; cég-

jegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07; képviseletében: dr. Nagy Gyula), mint 

Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban: Megbízott)  

 

harmadrészről dr. Nagy Gyula pecsétszám: 43829 (születési hely: 1957. 04.05., an: Lakatos Julian-

na, 2060 Bicske, Kisfaludy u. 48.), mint praxisjogosult (a továbbiakban: Háziorvos) között a területi 

ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátása tárgyában  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük feladat-ellátási szerződés háziorvosi feladatok ellátására 

címmel 2018. június 26. napján létrejött szerződés és a 2018. június 29. napján létrejött szerződés 

módosítás az alábbi pontokban módosul: 

 

 

1.) A szerződés 3. pontja: 

Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított 

háziorvosi finanszírozási díj összegén és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens bér és járulás – 

havonta mindösszesen 53.506 Ft azaz ötvenháromezer-ötszázhat forint – különbségét minden 

hónapban átutalja Megbízott által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 

napon belül. 

 

 

2.) A szerződés 8. pontja: 

A Háziorvos személyes orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzé-

se és gyógyítása, gondozása céljából. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. 

 

A helyettesítő orvos 2018. augusztus 1-jétől 2018. december 31-ig: Dr. Török Péter háziorvosi pe-

csétszáma: …………….. 
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3.) A szerződés 11. pontja: 

Szerződő felek a rendelési időt heti nyolc órában határozzák meg. Ezen felül a Megbízott heti egy 

óra csecsemő és terhes tanácsadást tart. 

 

4.) A szerződés 12. pontja: 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a 3. számú felnőtt háziorvosi kör-

zet rendelőjében látja el és az alábbiak szerint biztosítja:  

  

Hétfő:  11:00-13:00 

Kedd:  12:00-13:00 

Szerda: 11:00-13:00 

Csütörtök: 11:00-13:00 

Péntek: 14:00-15:00 

 

Tanácsadás: Péntek 10:00-11:00 saját rendelőben 

 

Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 

 

 

Bicske, 2018. __________________            

 

_____________________________                            ____________________________ 

BINO Egészségügyi Szolg. Bt.                 Bicske Város Önkormányzata 

képviseletében             képviseletében 

       dr. Nagy Gyula               Pálffy Károly  

             Megbízott                           Megbízó 

 

     _______________________ 

      dr. Nagy Gyula 

         Háziorvos 

 

 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

 

………………………………………… 

Molnár Enikő 

Pénzügyi Irodavezető 

Bicske, 2018. _____________________ 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

……………………………………… 

Fritz Gábor 

jegyző 

 

Bicske, 2018. ________________________ 


