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Előterjesztés 

DUAL-HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról 

 

1. előterjesztés száma: 35/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: I. Határozati javaslat 

- 2. melléklet: II. Határozati javaslat 

- 3. melléklet: Feladat-ellátási szerződés tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 

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 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bicske Város Önkormányzata és Óbarok Község Önkormányzata jóváhagyta a DUAL-HR 

Szolgáltató BT-vel kötendő házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződést. 

Ezt követően a Bt. képviseletében eljáró Dr. Hadnagy Rékával egyeztetés történt a rendelők 

felszereltségéről és a rezsi költségek biztosításáról. 

Óbarok községgel is megtörtént az egyeztetés a rendelőjük felszereléséről és a rezsi költségek 

viseléséről.  

A kiegészítéseket a szerződés tervezet 9.- 12. pontja tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javasla-

tok elfogadását. 

 

Bicske, 2018. február 7. 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 
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1. melléklet a 35/2018. számú előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a 27/2017. (II.22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DUAL-HR Szolgáltató Bt. - Dr. Hadnagy Ré-

ka háziorvos – házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról szóló 27/2017. 

(II.22.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 35/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: DUAL HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a DUAL-HR Szolgáltató Bt. (2060 Bicske, 

Madách Imre u. 12.) személyes közreműködésre kötelezett - dr. Hadnagy Réka háziorvos - közöt-

ti feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá fel-

hatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. március 30. 

Felelős: polgármester 
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3. melléklet a 35/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

 

TERVEZET 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

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

képviseletében: Pálffy Károly polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondos-

kodó szerv, (továbbiakban: Közszolgáltató szerv) és 

 

Óbarok Község Önkormányzata (székhelye:2063 Óbarok Iskola u. 3; képviselője: Mészáros 

Kartal (polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, (továbbiak-

ban: Közszolgáltató szerv) valamint 

 

DUAL-HR Szolgáltató Betéti Társaság (Cégjegyzékszáma: 07-06-004165; Székhelye: 2060 

Bicske, Madách Imre u. 12; képviselő: dr. Hadnagy Réka) személyes közreműködésre kötelezett: 

Dr. Hadnagy Réka orvosi nyilvántartási száma: 46737 (továbbiakban: Egészségügyi Szolgál-

tató) között a területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi és ifjúság- egészségügyi 

feladatok ellátása tárgyában az alábbiak szerint: 

 

 

1. Az önkormányzatok, mint Közszolgáltató szervek Magyarország helyi önkormányzatiról 

szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészség-

ügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII.törvény 5.§ (1) bekezdés a.) pontjában meghatá-

rozott házi gyermekorvosi feladatok ellátását jelen szerződés alapján, házi gyermekorvosi 

körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel átadja Egészségügyi Szolgáltató 

részére, aki a feladat jogszabályokban leírt tartalmú és színvonalú ellátására kötelezettsé-

get vállal.  

Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ellátja a rendelési idejében hozzá 

forduló azon személyeket is, akik heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük mi-

att orvosi ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást 

lassító állapotromláshoz vezethet 

 

2. Praxisjoggal érintett körzetek meghatározása:  

- Bicske város közigazgatási területén végzett házi gyermekorvosi ellátás az 1. számú házi 

gyermekorvosi körzet,  

- Óbarok Község közigazgatási területén terület ellátási kötelezettséggel végzett házi gyer-

mekorvosi ellátás. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásá-

ról szóló 5/2016. (II.25.) számú rendelete 1. számú melléklet 1. számú házi gyermekorvosi 

körzetben meghatározott utcák, valamint  

Óbarok Község Önkormányzat képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körze-

teiről szóló 2/2017. (IV.7.) számú rendeletében meghatározott utcák és területek tartoznak 

területi ellátási kötelezettséggel. A rendeletek jelen szerződés mellékletét képezik. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához 

szükséges szerződést, valamint működési engedélyét az Egészségügyi Szolgáltató saját 
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nevében köti, módosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályával. 

 

 

4. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Közszolgáltató szerv az ellátandó terület 

határait (utcajegyzékét) az érdekeltek véleményének kikérése után, egyoldalú jognyilatko-

zattal, jelen szerződés fennállása alatt is bármikor megváltoztathatja, azzal a megszorítás-

sal, hogy döntését annak hatályba lépése előtt 3 hónappal köteles közölni Egészségügyi 

Szolgáltatóval.  

A véleménynyilvánítás elmaradása a döntésnek nem akadálya. Az érintett lakosság meg-

felelő tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek a Közszolgáltató szervet terhelik.  

Amennyiben az önkormányzat a körzet tekintetében az egészségügyi szolgáltató számára 

hátrányosan változtatja meg a körzet határait a 2000.évi II. törvény 2/B.§ (5) bekezdés 

alapján kártalanítás egyéb esetekben kártérítés illeti meg az Egészségügyi Szolgáltatót. A 

kártalanítás, illetve a kártérítés mértékéről és módjáról annak felmerülésekor megállapo-

dást kötnek. 

 

5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a fentiekben leírt házi gyermekorvosi körzetben – 

betegség, hivatalos távollét, szabadság és egyéb indokolt akadályoztatás miatti helyettesí-

tés eseteinek kivételével – a mindenkor érvényes minőségbiztosítási követelményrend-

szernek megfelelően, személyes ellátást nyújt az egészség megőrzése, a betegségek meg-

előzése és gyógyítása céljából, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint.  

 

6. Egészségügyi Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai előírások sze-

rint köteles elvégezni feladatait. Helyettesítésről és annak díjazásáról maga gondoskodik. 

 

A helyettesítő orvos dr. Kovács Attila házi gyermekorvos. 

A helyettesítés helye a helyettesítő orvos rendelőjében és rendelési idejében történik. 

 

7. Egészségügyi Szolgáltató távollétét köteles bejelenteni a polgármesteri hivatalon keresz-

tül az önkormányzatnak, a tisztiorvosi szolgálatnak, és a helyettesítő személyéről, annak 

rendelője címéről és rendelési idejéről a hozzá tartozó lakosságot írásbeli tájékoztató ki-

függesztésével tájékoztatni. 

  

8. Egészségügyi Szolgáltató házi gyermekorvosi feladatait 2060 Bicske Kossuth tér 17. 

szám, 2063 Óbarok, Vázsony u. 14. és 2063 Óbarok-Nagyegyháza Iskola köz 8. szám 

alatti rendelő helyiségeiben látja el. 

Ifjúság- egészségügyi feladatokat Kisvakond Óvoda (2063 Óbarok Vázsonyi u. 20.) tekin-

tetében lát el. 

 

9. Bicske Közszolgáltató szerv a Bicske Kossuth tér 17. szám alatt lévő rendelő közüzemi 

díjak költségét, takarítást saját költségvetéséből fedezi. Egészségügyi Szolgáltató köteles 

a használatra átengedett telefonvonal telefonszámláját saját bevételei terhére fedezni. 

Egészségügyi Szolgáltató kötelessége a háziorvosi rendelő és a hozzátartozó helyiségek 

karbantartása.  
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10. Óbarok Közszolgáltató szerv kötelezettségei: a 2063 Óbarok, Vázsony u. 14. szám és 2063 

Óbarok-Nagyegyháza, Iskola köz 8. szám alatti lévő rendelők közüzemi díjainak költségeit 

és a takarítást a háziorvosi rendelők és a hozzájuk tartozó helyiségek karbantartása saját 

költségvetéséből fedezi. 

 

 

11. Egészségügyi Szolgáltató Bicske, Kossuth tér 17. szám alatti rendelő helyiségeit, beépített 

berendezési tárgyait térítésmentesen, leltár szerint használatba átvette.  A leltár szerint át-

vett eszközökért, berendezésekért anyagi felelősséget vállal. Közszolgáltató szerv a hasz-

nálatba adást követően tulajdonjogát fenntartja. 

A mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített háziorvosi alapellátás szakmai minimum-

feltételei közé tartozó – 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben részletezett – gép, műszer, 

berendezés, valamint a távoli-hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép biztosí-

tást – 1997. évi LXXXIII. törvény 31.§ (2) bekezdése alapján – az Egészségügyi Szolgál-

tató vállalja. 

 

Óbarok Közszolgáltató szerv vállalja, hogy a 2063 Óbarok, Vázsony u. 14. szám és 2063 

Óbarok-Nagyegyháza, Iskola köz 8. szám alatti lévő rendelőkhöz tartozó, a mindenkor ha-

tályos jogszabályokban rögzített háziorvosi alapellátás szakmai minimumfeltételei közé 

tartozó - 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben részletezett - gép, műszer, berendezés 

ütemezett beszerzését a 2018-2019. évi költségvetései terhére vállalja. 

 

 

12. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő 

szakképzettségű asszisztencia foglalkoztatásával folytatja, akik felett gyakorolja a mun-

káltatói jogokat. Az asszisztens Poczik Zoltánné ápoló, asszisztens működési nyilv. tart. 

szám: 129102 érvényesség: 2019.10.10-ig. Alkalmassági vizsgálat időpontja  

2014 december 16.  

 

13. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon 8-tól 16 óráig a betegek rendel-

kezésére áll, biztosítja elérhetőségét.   

 

Rendelési idő:  

Hétfő:   8:00-11:00 

Kedd:   13:00-16:00 

Szerda:   -Bicske: 8:00-10:00 

-Óbarok: 10:10-11:10 

-Nagyegyháza: 11:15-12:15 

Csütörtök:  13.00-16.00 

Péntek (páros hét):   13.00-16.00 

Péntek (páratlan hét): 8.00-11.00 
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Rendelési cím: 

2060 Bicske Kossuth tér 17. 

2063 Óbarok Vázsonyi u. 14.  

2067 Nagyegyháza Iskola köz 8. 

 

 

14. Veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról az Egészségügyi Szolgáltató gon-

doskodik. 

 

15. Egészségügyi Szolgáltató köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisz-

títószerek beszerzéséről gondoskodni. 

 

16. Egészségügyi Szolgáltató szakmai képzéséről, továbbképzéséről maga gondoskodik és 

viseli annak költségeit. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy 

munkavállalói a munkakörükhöz megfelelő képesítéssel rendelkezzenek. 

 

17. A működési költségek kiegészítésére a Közszolgáltató szervek mindenkori pénzügyi lehe-

tőségei függvényében támogatást nyújthat. Ez a kiegészítő támogatás céljellegű, csak a 

szolgálat színvonalának emelésére használható fel, így különösen orvosi műszerek, esz-

közök és az ezek működtetéséhez szükséges fogyóeszközök vásárlására. 

 

18. Szerződő felek jelen szerződést 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 na-

pon belül döntenek, döntésükről egymásnak kölcsönösen írásbeli tájékoztatást adnak. 

 

b.) Egyoldalú felmondással. A szerződés rendes, egyoldalú felmondása esetén szerződő fe-

lek hat hónap felmondási időben állapodnak meg, amelyet a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal gyakorolhatnak. 

A felmondást az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján indokolni kell. A felmon-

dás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 

 

c.) Meghatározott esetekben azonnali hatállyal megszűntethető a szerződés: 

• Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhivatal terü-

letileg illetékes szerve visszavonja, 

• amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Egészségügyi Szolgáltatóval 

bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést,  

• Közszolgáltató szerv az Egészségügyi Szolgáltató szerződésszegését, súlyos mulasztá-

sát igazolni tudja,  

• ha a Magyar Orvosi Kamara Egészségügyi Szolgáltatót súlyos etikai vétségben elma-

rasztalja, 

• ha jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik a jelen szerződés hatályban tartása. 
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19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevé-

kenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenység folytatá-

sáról szóló 2000. évi II. törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott 313/2011 

(XII. 23.) Korm. sz. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosí-

tási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) 

Korm. rendelet foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

20. Alulírott szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal min-

denben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Bicske, 2018. __________________          Óbarok, 2018. _____________________   

 

 

 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

Mészáros Kartal 

polgármester 

közszolgáltató nevében közszolgáltató nevében 

 

Bicske, 2018. __________________         

 

 

dr. Hadnagy Réka 

egészségügyi szolgáltató nevé-

ben 

 

Záradék:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szerződést megismerte és a 

____________számú határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

 

Bicske, 2018. ________________ 

 

 

 

 

Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szerződést megismerte és a _________számú 

határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

 

 

 

 

Bicske, 2018. __________________

Fritz Gábor 

Bicske Város Önkormányzat  

jegyzője 

Hopka Rita 

Óbarok Község Önkormányzat 

jegyzője 


