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Előterjesztés 

a 2019. évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről 
 

1. előterjesztés száma: 361/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

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 

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

A képviselő-testület döntése alapján a Bino Bt.-vel feladat-ellátási szerződést kötött önkor-

mányzatunk a 3. számú felnőtt házi orvosi körzet helyettesítésére. Dr. Nagy Gyula, mint helyet-

tesítő orvos a feladat ellátását ez év végig vállalta. A jogszabályok értelmében a körzet ellátása 

helyettes orvossal 2019. június 30-ig látható el. 

 

Önkormányzatunknak - mint az alapellátás biztosítására kötelezettnek - továbbra is gondoskod-

nia kell a lakosság ellátásáról. Helyettes orvossal a feladat-ellátás a változástól számított egy 

évig ellátható. Tárgyalást folytattunk Bino Bt. képviseletében eljáró és praxis joggal rendelkező 

Dr. Nagy Gyulával, melynek során megállapodtunk, hogy a feladat-ellátását 2019. január 1-

jétől 2019. június 30-ig tudja elvállalni.  A rendelési idő heti nyolc óra és plusz egy óra tanács-

adás.  

A szakápolót továbbra is az önkormányzatunknak kell biztosítani. A szakápoló heti tizenkét 

órában fogja ellátni a feladatot, megbízási szerződéssel. A bér (br. 45.000.-Ft) és járulékai a 

finanszírozási összegből biztosított. 

A helyettesítés ellátásáért havonta a Bino Bt. a finanszírozási díj – szakápoló bér és járulékaival 

csökkentett – összegére lesz jogosult. 

Önkormányzatunknak a Móri Járási Hivatal által kiállított működési engedélye és a háziorvosi 

praxis Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött finanszírozási szerződése 2018. december 

31-val lejár.  
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A jövő évre vonatkozó működési engedély kiadásához és a finanszírozási szerződés újbóli 

megkötéséhez a képviselő-testület döntése szükséges a háziorvosi feladat-ellátás helyettesítésé-

ről és a feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. 

 

Fontos, hogy értékesítésre kerüljön e körzet praxisjoga, így biztosítva a lakosság számára a heti 

tizenöt óra rendelési időt. A háziorvosi alapellátást praxisjoggal csak természetes személy lát-

hatja el. A praxisjog értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás – egyeztetve dr. Kauda Bélával, 

mint a praxisjog jogosultja – szakmai fórumokon kerül meghirdetésre. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot szívesked-

jék támogatni. 

 

Bicske, 2018. október 10. 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

    

 

1. melléklet a 361/2018. számú előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

 

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

az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1. megbízóként 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig tartó határozott időre 

Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából megbízza és feladat-

ellátási szerződést köt a BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske 

Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) gaz-

dasági társasággal, mint megbízottal, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 

aláírására, 

3. felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egész-

ségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valameny-

nyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélye-

ző, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásai-

nak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: polgármester 
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_________/2018. számú határozat 1. számú melléklete 

 
TERVEZET 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

Háziorvosi feladatok ellátására 

 

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

seletében: Pálffy Károly polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, (to-

vábbiakban: 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: xxxxx (születési hely: xxxxxxx., an: xxxxxxx, 2060 Bicske, 

Kisfaludy u. 48.), mint praxisjogosult (a továbbiakban: Háziorvos) között a területi ellátási kötelezett-

séggel járó háziorvosi feladatok ellátása tárgyában  

 

 

1)  A háziorvos jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt területi ellátási kötelezettsége Bicske 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 

5/2016. (II.26.) rendelet 1. melléklete szerinti 3. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesíté-

si feladatainak ellátására terjed ki.  

 

2)  Felek megállapodnak, hogy a körzetben dr. Nagy Gyula végzi a háziorvosi tevékenységet.  

 

3) Megbízó vállalja, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapí-

tott háziorvosi finanszírozási díj összegének és a Megbízó által foglalkoztatott asszisztens 

havi bér és járulék különbségét minden hónapban átutalja Megbízott által kiállított számla 

ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

 

4) Jelen szerződést a felek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a házi-

orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rende-

letben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása érde-

kében kötik meg.  

 

5) A felek megállapodnak, hogy jelen feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek a 

Megbízottat terhelik azzal, hogy a működtetési jog alapján nyújtható önálló orvosi tevékeny-

séget a Háziorvos csak személyesen végezheti – akadályoztatásának jogszabályban megha-

tározott eseteit kivéve.  

 

6) Jelen feladat-ellátási szerződés 2019. január 1. napjától érvényes 2019. június 30. napjáig. 

 

7) Megbízó a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges szerződést saját nevében köti 

meg, valamint működési engedélyt saját nevére kéri meg.  
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8) 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: dr. Török Péter háziorvos pecsétszáma:xxxxx. 

 

9) Megbízó vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzettségű 

asszisztencia foglalkoztatásával folytatja, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Asz-

szisztens Borosné Soós Gabriella működési nyilv. tart. szám: xxxxx  
 

10) A háziorvosi rendelés helye: Egészségügyi Központ Bicske, Kossuth tér 17.  

 

11) Szerződő felek a rendelési időt heti 8 órában határozzák meg. Ezenfelül a Megbízott heti 1 

óra csecsemő és terhes tanácsadást tart.  

 

12) Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a háziorvosi körzetben 

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: 13:00-14:00 

 

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

 

13) Megbízó a 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatt lévő rendelő közüzemi díjainak költsé-

gét, takarítását saját költségvetéséből fedezi. Megbízott telefonszámláját, internet előfizeté-

sét saját bevételei terhére fedezi.  

 

14) A felek megegyeznek abban, hogy Megbízott a 60/2003. X.20.) ESzCsm rendelet 1. mel-

léklet szerint a tárgyi feltételekről és működőképes rendelkezésre állásukról saját felelőssé-

gére maga gondoskodik. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére egy személyi számítógé-

pet és arra telepített Visual Ixdoki orvosi nyilvántartó programot biztosítja. 

 

15) Veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott gondoskodik. 

 

16) Megbízott köteles a nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszer-

zéséről, továbbá a jogszabályok által előírt jelentés megtételéről gondoskodni. 

 

17) Háziorvos a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában jelen szerződés alapján nem 

vesz részt, tekintettel arra, hogy Megbízó más szolgáltatóval látja el a feladatot. 

 

18) Jelen szerződés megszűnik: 

A kezdeményezést követően 15 napon belül egyeztetést folytatnak le, azt követően 15 napon 

belül döntenek, döntésükről egymásnak kölcsönösen írásbeli tájékoztatást adnak. 

 

a.)   Egyoldalú felmondással: A szerződés rendes, egyoldalú felmondása esetén szerződő 

felek két hónap felmondási időben állapodnak meg, amelyet a másik félhez intézett 

írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. 

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

mondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 
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b.)  Meghatározott esetekben azonnali hatállyal megszűntethető a szerződés: 

-  Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhivatal területi-

leg illetékes szerve visszavonja,  

-  amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Egészségügyi Szolgáltatóval bár-

milyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést,  

-  Közszolgáltató szerv az Egészségügyi Szolgáltató szerződésszegését, súlyos mulasztását 

igazolni tudja,  

-  ha a Magyar Orvosi Kamara Egészségügyi Szolgáltatót súlyos etikai vétségben elmarasz-

talja, 

-  ha jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik a jelen szerződés hatályban tartása. 

 

19) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egészségügyi alapellátásról 

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

ségről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 

2000. évi II. törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott 313/2011 (XII. 23.) Korm. 

sz. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő fi-

nanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) Korm. rendelet foglalt ren-

delkezéseit kell alkalmazni. 

 

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

denben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Záradék:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a  

_________________ számú határozatában a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

 

Bicske, 2018. ________________ 

 

………………………………………  
               Fritz Gábor     

    jegyző 

 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

……………………………………… 

Molnár Enikő 

Pénzügyi Irodavezető 

Bicske, 2018. _____________________ 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

 

……………………………………… 

Fritz Gábor 

jegyző 

Bicske, 2018. ________________________  


