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Előterjesztés 

 

Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződés 

megkötéséről 

 

1. előterjesztés száma: 80/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  

2. melléklet: személyes közreműködői szerződés (tervezet) 

3. melléklet: megállapodás (tervezet) 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok:  

   - Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

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 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény  

- egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszíro-

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében a települési ön-

kormányzat feladata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni az iskola-

egészségügyi ellátásról, amely személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés cél-

jából a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú, nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők számára.  

Az iskola-egészségügyi ellátás részletes szakmai szabályait az iskola-egészségügyi ellátásról 

szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) tartalmazza. 

Az NM rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és 

védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet az iskolai fogorvos és a fogászati asszisztens 

egészít ki. 

 

Az NM rendelet 3.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy iskolaorvosi feladatokat – lehető-

ség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező – háziorvos, 

belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos láthat el.  

A településünkön működő állami fenntartású köznevelési intézménybe járó tanulók létszáma 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) mint finanszírozó felé 

szolgáltatott (legutóbbi, 2021. évi szeptember 30-i) adatok szerint:  
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Bicske Városi Óvoda (2060 Bicske, Árpád u. 13.): 108 fő 

BVÓ József Attila utcai Tagóvodája (2060 Bicske, József Attila u. 9.): 91 fő 

BVÓ Kakas Tagóvodája (2060 Bicske, Apponyi Albert u. 2/A): 158 fő 

 

Önkormányzatunk a fenti intézmény iskolaorvosi ellátására személyes közreműködői szer-

ződést kötött a DUAL-HR Bt-vel (a Bt. képviseletében az iskolaorvosi feladatokat dr. Had-

nagy Réka gyermekorvos látja el). 

A szerződést önkormányzatunk 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig tartó, hatá-

rozott időre kötötte meg, ezért szükséges új személyes közreműködői szerződés és az egész-

ségügyi alapellátással érintett Intézménnyel (Bicske Városi Óvoda) történő, a feladat ellátá-

sára irányuló megállapodás megkötése is, tekintettel arra, hogy a NEAK az iskola- és ifjú-

ság-egészségügyi ellátás finanszírozására azzal az egészségügyi szolgáltatóval köt finanszí-

rozási szerződést, amely a nevelési-oktatási intézménnyel a feladat ellátására megállapodást 

kötött. 

 

A személyes közreműködői szerződés és a megállapodás tervezete az előterjesztés mellékle-

tét képezi.  

Javaslom a határozati javaslatnak megfelelően a személyes közreműködői szerződés és a 

megállapodás elfogadását. 

 

 

Bicske, 2022. május 16. 

 

 

         Bálint Istvánné 

             polgármester 
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1. melléklet a 80/2022. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői 

szerződés megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi alapellátás biztosí-

tása érdekében az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Közreműködést igénybe vevőként 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig 

tartó határozott időre - személyes közreműködői szerződést köt iskola-egészségügyi 

feladatok ellátására a DUAL-HR. Bt. (székhely: 2060 Bicske, Madách Imre u. 12.; 

cégjegyzékszám: Cg.07-06-004165; adószám: 22054485-1-07), gazdasági társasággal, 

mint közreműködővel. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a személyes közreműködői szerződés és az egész-

ségügyi alapellátással érintett intézménnyel (Bicske Városi Óvoda) történő, a feladat 

ellátására irányuló megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak fi-

nanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás 

megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító 

szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 
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2. melléklet a 80/2022. előterjesztéshez 

 

Személyes közreműködői szerződés 

az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

(TERVEZET) 

 

 

amely létrejött 

egyrészről  Bicske Város Önkormányzat 

   Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

   Számlavezető pénzügyi intézet: Takarékbank Zrt. 

   Bankszámlaszám: 50420410-10000128 

   Statisztikai szám: 15727048-8411-321-07 

   Képviseletében: Bálint Istvánné polgármester, 

mint személyes közreműködést igénybe vevő (továbbiakban: Közreműködést igénybe vevő) 
 

másrészről    

DUAL-HR. Bt. 

Székhely: 2060 Bicske, Madách Imre u 12. 

Cégjegyzékszám: 07-06-004165 

Adószám: 22054485-1-07 

Számlavezető pénzügyi intézmény: CIB Bank                   

Bankszámlaszám: 10700268-26895600-51100005 

Statisztikai szám: 22054485-8621-117-07 

Képviseletében: Dr. Hadnagy Réka 

mint személyes közreműködő (továbbiakban: Közreműködő, együttesen: Szerződő Felek) 

 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződést kötnek az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5.§ 1) bekezdés e) pontjában meghatározott, a Közreműködést 

igénybe vevő kötelezettségét képező iskola-egészségügyi feladatok ellátására. 

Egészségügyi szakmakód: 6306 iskola- és ifjúságorvoslás. 

 

2. Közreműködést igénybe vevő megbízza Közreműködőt az 1. pontban körülírt feladatok 

ellátásával. Közreműködő a feladatok ellátását jelen szerződésben rögzített feltételekkel 

elvállalja. 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott iskola egészségügyi 

feladatokat a Közreműködőnek a Közreműködést igénybe vevő fenntartásában működő 

Bicske Városi Óvodába beíratott gyermekek tekintetében kell ellátnia. 

Az ellátás helyszíne a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai tagóvodája esetében a 

Közreműködést igénybe vevő fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Védőnői Szolgálatának kijelölt helyisége, 

melynek címe (2060 Bicske, Kossuth tér 17.). A Bicske Városi Óvoda és a Bicske Városi 

Óvoda Kakas tagóvodája esetében az ellátás helyszíne az Árpád utca 13. szám alatti 

ingatlanban és az Apponyi Albert utca 2/A. szám alatti ingatlanban az erre a célra kijelölt 

orvosi szoba.  
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4. Az iskola-egészségügyi feladatot részmunkaidőben személyes közreműködőként ellátó 

orvos adatai: 

- neve: Dr. Hadnagy Réka 

- működési nyilvántartás azonosítója: 46737 

Rendelési idő: 

- Minden páros héten, csütörtök 8:00-9:00 óra, 

Ellátási körzet: Bicske Városi Óvoda Bicske, Árpád utca 13., valamint Bicske Városi 

Óvoda József Attila utcai tagóvodája Bicske, József Attila utca 9. 

- Minden páratlan héten, csütörtök 8:00-9:00 óra 

Ellátási körzet: Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvodája Bicske, Apponyi Albert utca 

2/A. 

 

5. Közreműködést igénybe vevő fenntartásában lévő Bicske Városi Óvodában az intézmény 

alapító okirata alapján a gyermekek létszáma nem éri el nyolcszáz főt.  

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, pedagógusaival és a Védőnői Szolgálattal. 

7. Közreműködő tudomásul veszi, hogy a tevékenység szakmai felügyeletét a területileg 

illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 

látja el, valamint tudomásul veszi a területileg illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő jogosítványait. A Közreműködő vállalja, hogy a felügyeleti szervek 

ellenőrzése során együttműködik. 

8. Közreműködő kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges képesítésekkel és 

végzettségekkel rendelkezik. 

9. Közreműködő felelős mindazon károkért, amelyet az iskola-egészségügyi feladatai 

ellátása során, vagy azzal összefüggésben okozott.  

10. A Közreműködő kijelenti, hogy a tevékenységével esetlegesen okozott károk 

megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik.  

11.  Közreműködést igénybe vevő vállalja, hogy a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi 

feltételekről, 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 használja. 

12.  Közreműködő a szolgáltatás nyújtásáért havi bruttó 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint 

díjra jogosult. E díj magában foglalja 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 havonta megállapított finanszírozási díjat 

is.  
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13.  Közreműködést igénybe vevő a 11. pontban meghatározott díjat a tárgyhót követő hónap 

10. napjáig a Bicske Városi Óvoda intézményvezetője által kiállított teljesítés igazolás és 

számla ellenében fizeti meg Közreműködőnek.  

14. Az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződést a működési 

engedéllyel rendelkező Közreműködést igénybe vevő köti meg, illetve módosítja a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

15.  Amennyiben Közreműködő a feladat ellátásában 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. 

16.  Közreműködő vállalja, hogy amennyiben jogszabály meghatározott nyilvántartási és 

jelentési kötelezettséget ír elő, jelentési kötelezettségének eleget tesz, a jelentések egy 

példányát megküldi Közreműködést igénybe vevő részére. Egyúttal vállalja, hogy a 

Közreműködést igénybe vevő által kért adatokat, információkat, szakmai beszámolókat 

megküldi. 

17.  Szerződő Felek jelen szerződést 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig, 

határozott időre kötik.  

 

18.  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 gyakorolhatnak. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. 

A Közreműködést igénybe vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult:  

• a Közreműködő súlyos szerződésszegése esetén, illetve, 

• ha a Magyar Orvosi Kamara Közreműködőt súlyos etikai vétségben 

elmarasztalja. 

 

c.) Jogszabály erejénél fogva: 

• ha a Közreműködést igénybe vevő működési engedélyét a Fejér Megyei 

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

vevővel bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést. 

 

19.  Szerződő Felek szerződést közös elhatározással, írásban módosíthatják. 

20.  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. 

21.  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 iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

és rendelkezési az irányadóak. 

22.  Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2022. ____________________ 

 

 …………………………….          …………………………. 

 Bálint Istvánné polgármester                       Dr. Hadnagy Réka 

Közreműködést igénybe vevő         Közreműködő 

          képviseletében           képviseletében 

 

 

 

 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

………………………………………… 

Molnár Enikő 

Pénzügyi- és Költségvetési Irodavezető 

Bicske, 2022. _____________________ 

 

 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

……………………………………… 

Fritz Gábor 

jegyző 

Bicske, 2022. ________________________ 
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Záradék:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a …./2022. (… 

….) határozatban a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

 

 

 

Bicske, 2022. ________________ 

 

 

 

 

                      Fritz Gábor 

             jegyző 

 

            

 

 

 

                     dr. Petrik Péter 

                   ügyvéd 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 80/2022. előterjesztéshez 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

(TERVEZET) 

 

amely létrejött 

egyrészről                       Bicske Város Önkormányzata 

                                        Székhely:2060 Bicske Hősök tere 4. 

                                        Adószám: 15727048-2-07 

                                        Számlavezető pénzügyi intézmény: Takarékbank Zrt. 

                                        Bankszámlaszám: 50420410-10000128 

                                        Statisztikai szám: 15727048-8411-321-07 

                                        Telefon: 06-22/565-464 

                                        Képviseli: Bálint Istvánné polgármester (továbbiakban: Fenntar-

tó), 
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másrészről                       Bicske Városi Óvoda 

     Székhely: 2060 Bicske Árpád u.13. 

     Telefon/Fax: 06-22-952-261 

                                        Képviseli: (Patkóné Bátori Erzsébet) intézményvezető 

                                        (a továbbiakban: Bicske Városi Óvoda,  

     Együttesen: Szerződő Felek) 

 

1./ Szerződő felek kijelentik, hogy szerződést kötnek az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, a Fenntartót terhelő 

iskola-egészségügyi feladatok ellátására.  

Egészségügyi szakmakód: 6306 iskola- és ifjúságorvoslás. 

 

2./ Az 1./ pontban meghatározott feladatokat a Fenntartó a DUAL-HR Bt. gazdasági társa-

sággal kötött szerződés alapján látja el. 

3./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1./ pontban meghatározott iskola egészségügyi 

feladatokat a Fenntartónak a Bicske Városi Óvodába beíratott gyermekek tekintetében kell 

ellátnia az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a műkö-

dési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott változó helyszíneken, melyek a Bicske Városi Óvoda József Attila 

utcai tagóvodája esetében a Fenntartó fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Védőnői Szolgálatának kijelölt helyisége, mely-

nek címe (2060 Bicske, Kossuth tér 17.). A Bicske Városi Óvoda és a Bicske Városi Óvoda  

Kakas tagóvodája esetében az ellátás helyszíne az Árpád utca 13. szám alatti ingatlanban és 

az Apponyi Albert utca 2/A. szám alatti ingatlanban az erre a célra kijelölt orvosi szoba.  

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

orvos adatai: 

-Név: dr. Hadnagy Réka 

-Működési nyilvántartásban szereplő azonosítója: 46737 

-Heti óraszám:  

Bicske Városi Óvoda székhelyén (2060 Bicske Árpád u.13.) 

Minden páros héten, csütörtökön 8:00 – 9:00 óra között (ezen rendelési idő alatt kell ellátni 

a 2060 Bicske József Attila u. 9. szám alatt lévő tagóvodába járó gyermekeket is, ezen tag-

óvoda esetében az ellátás helyszíne a Fenntartó fenntartásában működő Egyesített Családse-

gítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Védőnői Szolgálatának kijelölt helyisége, 

melynek címe 2060 Bicske, Kossuth tér 17.)  

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája (2060 Bicske Apponyi Albert utca 2/A) 

Minden páratlan héten, csütörtökön 8:00-9:00 óra között. 

A Bicske Városi Óvodában a gyermekek létszáma az intézmény alapító okirata és a tényle-

ges állapotok szerint nem éri el a nyolcszáz főt.  

5./ Személyes közreműködő az iskola-egészségügyi ellátás során együttműködik a nevelési-

oktatási intézmény vezetőjével, pedagógusaival és a Védőnői Szolgálattal. 
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6/ Fenntartó kijelenti, hogy dr. Hadnagy Réka a feladat ellátásához szükséges képesítésekkel 

és végzettségekkel rendelkezik. 

7/ A Fenntartó vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételekről, az iskolaor-

vosi rendelő minimális alapfelszerelésének biztosításáról az iskola- egészségügyi feladatok 

ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint 

gondoskodik. 

8./ Jelen megállapodás 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig, határozott időre jött 

létre, mely szükség esetén (pl. jogszabályváltozás esetén) felülvizsgálatra kerül. 

9./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi szolgáltatás gyakor-

lásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

(VII.15.) Korm. rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM ren-

delet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

10./ Jelen megállapodást mely egymással négy mindenben megegyező eredeti példányban 

készült Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegye-

zőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Bicske, 2022.  ____________________               

 

 

                  ____________________                                      ____________________ 

Bálint Istvánné polgármester         Patkóné Bátori Erzsébet 

Bicske Város Önkormányzat        Bicske Városi Óvoda 

képviseletében       képviseletében 

 

 

 

 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

 

……………………………………… 

Fritz Gábor 

jegyző 

 

Bicske, 2022. ________________________ 

 

 

 


