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Előterjesztés 
 

4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási         
szerződés módosításáról 

 
1. előterjesztés száma: 95/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-
ellátási szerződés (tervezet) 
3. melléklet: Dr. Vilinovszki Róbert kérelme a feladat-ellátási szerződés mó-
dosítására vonatkozóan 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok: - 
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 önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény  
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 
- 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 
- a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rovil Bt. képviseletében eljáró Dr. Vilinovszki Róbert háziorvos (4. számú felnőtt házior-
vosi körzet) a feladat-ellátási szerződésének rendelési időre vonatkozó pontjának módosítá-
sát kezdeményezte a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendeletben előírt 
feltételek okán. 
Hivatkozott rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a kollegiális praxisközös-
ségben való részvétel feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett 
formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújtson be, amelyben nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy vállalja - az egyéb feltételeknek való megfelelés mellett – hetente leg-
alább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel. 
A vállalkozóval korábban megkötött feladat-ellátási szerződésben ennél kevesebb rendelési 
idő szerepelt, a rendelési idő emelésére tekintettel kérte a vállalkozó, illetve a praxisjogosult 
doktor úr a feladat-ellátási szerződésének a módosítását az alábbiak szerint: 
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Tekintettel arra, hogy a doktor úrral, mint praxisjogosulttal és vállalkozóval a korábbi hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelően kötöttük meg a feladat-ellátási szerződést, az új jogszabá-
lyi rendelkezések figyelembevételével szükségessé vált a korábban megkötött szerződés 
felülvizsgálata és ennek megfelelően megújított, a változásokat egységes szerkezetben tar-
talmazó feladat-ellátási szerződés megkötése.  
 
A megújított feladat-ellátási szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi, kérem a 
határozati javaslatnak megfelelően a szerződés elfogadását. 
 
 
Bicske, 2022. június 9. 
 
 
 
 
         Bálint Istvánné 
             polgármester 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napok 

 
Rendelési idő 
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Prevenciós ren-

delés Bicske 

 
Rendelési idő 
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Prevenciós ren-

delés Csabdi 
 

Hétfő 
 

8:15 – 10:15 
 

7:15 – 8:15 
 

10:30 – 11:45 
 
- 

 
Kedd  

 
12:30 – 15:30 

 
15:30 – 16:30 

 
- 

 
- 

 
 

Szerda  

 
Tanácsadás: 
7:00 – 8:00 
óra között 

 
8:00 - 11:00 

 
 

11:00 - 12:00 

 
- 

 
- 

 
Csütörtök 

 
13:30 – 16:30 

-  
12:30 – 13:15 

 
11:30 - 12:30 

 
Péntek 

 
10:00 – 12:00 

 

 
- 

 
- 

 
- 
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1. melléklet a 95/2022. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske 4. számú felnőtt háziorvosi kör-
zetben az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 
 

1.) helyt ad Dr. Vilinovszki Róbert kérelmének, a feladat-ellátási szerződést megújítja 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a ROVIL Bt-vel, mint Vállalkozó-
val, illetve a képviseletében eljáró Dr. Vilinovszki Róbert felnőtt háziorvosi alapellá-
tást személyesen biztosító háziorvossal, mint szerződő felekkel a Bicske 4. számú fel-
nőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan, területi ellátási kötelezettséggel, a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal, 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a megújított, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt feladat-ellátási szerződés aláírására, 

 
3.) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 
egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges va-
lamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést en-
gedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hi-
ánypótlásainak, illetve a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet 
változásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: polgármester 
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2. melléklet a 95/2022. előterjesztéshez 
 
 

Feladat-ellátási szerződés  
Háziorvosi feladatok ellátására 

(Tervezet) 
 

 
mely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (KSH statisztikai számjele: 
15727048-8411-321-07; székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Bálint Istvánné 
polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, 
 
Csabdi Község Önkormányzata (székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44.; képviseletében: 
Huszárovics Antal polgármester,  
 
-  a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről ROVIL Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2060 Bicske, Munkácsy Mihály 
u. 43.; cégjegyzékszám: 07-06-003941; adószám: 22052256-2-07; képviseli: dr. Vilinovszki 
Róbert ügyvezető, pecsétszám: 44976, születési idő: xxxxxxxxxxxx, anyja neve: 
xxxxxxxxx, lakcím: xxxxxxxxxxxxxxx) mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: 
Vállalkozó), valamint Dr. Vilinovszky Róbert (pecsétszám: 44976), mint praxisjogosult (a 
továbbiakban: Háziorvos) között a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok 
ellátása tárgyában  
 
1.) Felek rögzítik, hogy a közöttük a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az Önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi alapellátásról, melyet a ROVIL Szolgáltató 
Betéti Társasággal kötendő feladat-ellátási szerződés keretében kívánnak teljesíteni. 
 
2.) Vállalkozó az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiak-
ban Eü. tv.) 5.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelező egészségügyi alapel-
látás biztosítása érdekében, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevé-
kenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben rögzítetteknek megfelelően 1996-tól 
folyamatosan, megszakítás nélkül látja el Bicske Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2016. (II.26.) rendelet I. mel-
léklete szerinti 4. számú felnőtt háziorvosi körzet területén, Csabdi község közigazgatási 
területén és Vasztély pusztán a háziorvosi feladatokat. 
A bicskei 4. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó betegeket Dr. Vilinovszki Róbert 
háziorvos, a 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanban lévő Bicskei Egészségügyi 
Központban kialakított háziorvosi rendelőben látja el. 
Csabdi község betegeit a 2064 Csabdi, Szabadság u. 35. szám alatt kialakított rendelőben 
látja el. 
 
3.) Vállalkozó vállalja, hogy fent nevesített praxisban, az önálló orvosi tevékenységre vo-
natkozó jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettséget és feladatokat saját 
kockázatára és saját felelőssége mellett, Dr. Vilinovszki Róbert háziorvos által személyesen 
és folyamatosan ellátja. 
 
4.) Vállalkozó köteles ellátni az ellátási területén lakó biztosítottakat. 
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5.) Vállalkozó köteles a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) 
kötött finanszírozási szerződés alapján meghatározott óraszámot praxisában rendeléssel töl-
teni. 
 
6.) Vállalkozó kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló rendeletben foglalt eszközökkel rendelkezik.  
Vállalkozó köteles az általa beszerzett berendezési tárgyakra, műszerekre, a tevékenység 
folyamatossága érdekében biztosítási szerződést kötni. Vállalkozó saját felelősségi körében 
gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. 
 
7.) Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenység folytatásához 
szükséges vállalkozói és működési engedélyekkel rendelkezik, azokat az Önkormányzatnak 
bemutatta, ezt az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával elismeri. 
 
8.) Felek megállapodnak abban, hogy a NEAK-tól kapott finanszírozás teljes bevétele köz-
vetlenül a Vállalkozót (Egészségügyi szolgáltatót) illeti meg. 
 
9.) Megbízó az Öotv. 2/B. § (1a) bekezdésének a) és b) pontjai alapján köteles: 
- az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelőt a háziorvos részé-
re térítésmentesen használatba adni. Vállalkozó a részére használatba átadott rendelőt a há-
ziorvosi alapellátás feladataira használhatja, további bérbeadásra, illetve más célú használa-
tára nem jogosult. 
 
10.) Vállalkozó a használatába átadott rendelőben az Önkormányzat engedélye nélkül átala-
kításokat nem végezhet. 
 
11.) A háziorvosi szolgálatot Vállalkozó heti 20 órában köteles ellátni.  
Ezen felül Vállalkozó, illetve Háziorvos vállalja, hogy munkanapokon 8:00 órától 16:00 
óráig készenléti szolgálatot ad, ezen időszak alatt biztosítja elérhetőségét. 
 

A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:  

Bicske: 

Rendelési idő 
Napok (Betegrendelés) Prevenciós rendelés 

Hétfő 8:15 - 10:15 7:15 – 8:15 

Kedd 12:30 – 15:30 
 

         15:30 – 16:30 
Szerda 8:00 – 11:00 

11:00 - 12:00 
Tanácsadás: 

 
7:00 – 8:00 óra  

között 

Csütörtök: 13:30 - 16:30 - 

 
Péntek: 

 
10:00 – 12:00 - 
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Csabdi: 

Rendelési idő 
Napok (Betegrendelés) Prevenciós rendelés 

Hétfő 10:30 - 11:45 - 

Kedd - 
 

- 
 

Szerda - - 
   

Csütörtök: 12:30 - 13:15 11:30 – 12:30 

 
Péntek: 

 
- 

 
- 

   
 
12.) Vállalkozó helyettesítéséről, és annak díjazásáról maga gondoskodik. Vállalja, hogy az 
akadályoztatása (szabadság, betegség stb.) esetén a helyettesítésről – beleértve annak pénz-
ügyi feltételeit is - az EüM. rendelet 7. §-ában előírtaknak megfelelően intézkedik.  
A helyettesítő személyéről és rendelési idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggeszté-
sével Vállalkozó köteles tájékoztatni.  
A helyettesítő orvos: Dr. Perjés Péter Ábel, pecsétszáma: 67010. A helyettesítés helye és 
ideje Bicskén: Bicske, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanban (Bicskei Egészségügyi Köz-
pont) kialakított 4. számú háziorvosi körzet rendelőjében és rendelési idejében,  
Csabdin: Szabadság u. 35.” 
 
13.) Vállalkozó a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában jelen szerződés alapján nem 
vesz részt, tekintettel arra, hogy Megbízó a feladatot más szolgáltató útján látja el. 
 
14.) Vállalkozó biztosítja a tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt személyi feltéte-
leket, gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket alkalmazottja(i) vonatkozásá-
ban. Vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályokban előírt megfelelő szakképzettségű asz-
szisztens foglalkoztatásával folytatja. Az asszisztens díjazásáról Vállalkozó gondoskodik.  
Asszisztens neve: Szilágyi Zoltánné, működési nyilvántartási száma: 155657. 
 
15.) A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik, de legalább 5 éves időtartamra. 
 
16.) A feladat-ellátási szerződés megszűnésére, illetve módosítására vonatkozó rendelkezé-
sek: 
 

a.) A szerződés felbontását, módosítását szerződő felek csak írásban kezdeményezhetik 
az okok megjelölésével. A kezdeményezést követően 30 napon belül egyeztetést folytat-
nak le, azt követően 15 napon belül döntenek, döntésükről egymásnak kölcsönösen írás-
beli tájékoztatást adnak. 

b.) A szerződés felmondása esetén szerződő felek hat hónap felmondási időben állapod-
nak meg, amelyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. A fel-
mondást az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján indokolni kell. A felmondás 
csak az adott hónap utolsó napjára szólhat. 

 
c.) Azonnali hatállyal megszüntetheti a Megbízó a szerződést, ha: 
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• az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal területileg illetékes szerve visszavonja, vagy 

• a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az Egészségügyi szolgáltatóval bármi-
lyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést, vagy 

• a Megbízó az Egészségügyi szolgáltató szerződésszegését, súlyos mulasztását 
igazolni tudja, vagy 

• a Magyar Orvosi Kamara Egészségügyi szolgáltatót súlyos etikai vétségben el-
marasztalja, vagy 

• Vállalkozó / Egészségügyi szolgáltató képviselője ellen szakmai, etikai vagy 
büntetőeljárás során jogerős elmarasztaló döntés született, vagy 

• jogszabályváltozás folytán lehetetlenné válik jelen szerződés hatályban tartása. 

Amennyiben a NEAK az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződést fel-
mondja, úgy erről Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni 
köteles, és jelen szerződés legkésőbb a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjá-
ban megszűnik. 
 
17.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Vállalkozót (Egészségügyi szolgáltatót) ért 
kár esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításá-
nál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy 
éves összeget. 
Megbízó a kártalanítást a körzetmódosítás hatályba lépését követő 45 (negyvenöt) naptári 
napon belül köteles kifizetni. 
 
18.) Megbízó a 2060 Bicske, Kossuth tér 17. szám alatt lévő rendelő közüzemi díjainak költ-
ségét (víz- és csatornaköltség, áramszámla, fűtési költség) saját költségvetéséből fedezi. 
Vállalkozó a használatába átengedett rendelő takarítását, telefonhasználati és internet költsé-
geit saját bevételei terhére fedezi.  
 
19.) A működéssel kapcsolatosan Vállalkozó felel az általa harmadik személynek okozott 
kárért, a Megbízó ezzel kapcsolatos felelősségét kizárják.  
 
20.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi alapellátási feladatokat a min-
denkori szakmai követelményeknek megfelelő érvényes működési engedély és kötelező fe-
lelősségbiztosítás birtokában látja el. 
 
21.) Vállalkozó maga gondoskodik  

- a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról, 

- az eszközök sterilizálásáról, 

- a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról (ideértve a progresszivi-
tási szinthez kapcsolódó feltételeket is), 

- a feladat ellátásához szükséges nyomtatványok, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztí-
tószerek beszerzéséről,  

 

- a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási, illetve jelentési kötelezettségei teljesítésé-
ről. 
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22.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egész-
ségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az önálló orvosi tevékenység folytatásáról szóló 2000. évi 
II. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM. rendelet, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásá-
ról szóló 313/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbizto-
sítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 13.) 
Korm. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 
 
23.) Felek a vitás kérdések rendezése érdekében hatáskörtől függően a Bicskei Járásbíróság, 
illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Bicske, 2022. ……………………... 
 
 
 
   _____________________________                                        _________________________ 
Bicske Város Önkormányzata képviseletében     Csabdi Község Önkormányzata képviseletében
            Bálint Istvánné                                     Huszárovics Antal 
                            Megbízó                             Megbízó 
 
 
  

______________________ 
ROVIL Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében 

dr. Vilinovszki Róbert 
Vállalkozó 

 
 
Záradék: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződést megismerte és a 
…/2022. (VI. ...) számú határozatban a szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
 
Kelt: Bicske, 2022. …………….. 
 
 
 
           _____________________ 

 Fritz Gábor 
                                     jegyző 
 
 
                  ________________ 

 dr. Petrik Péter 
                                  ügyvéd 
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