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Fentiekkel kapcsolatosan csatolom a Kormányhivatal által megkapott tájékoztató anyagot. 
Újhartyán község Önkormányzata az alábbi, a fentiekben foglalt feladat ellátási szerződéseket 
kötötte meg, melyeket jelen előterjesztéskor felülvizsgáltunk: 
 

- Háziorvosi ügyelet ellátása ( szerződés kelte: 2006. január 31.) 
- Megbízási szerződés ügyeleti központ működtetésére (szerződés kelte: 2004. október 

30.) 
- háziorvosi tevékenység vállalkozói formában történő ellátásra (szerződés kelte: 1999. 

május 31.) 
- házi gyermekorvosi ellátást biztosító megállapodás (szerződés kelte: 2010. november 

10.) 
- területi ellátási kötelezettséggel működő Fogorvosi szolgáltató a Dr. Krascsenits Jenő 

és társa Bt.(2367 Újhartyán,  
- Hősök tere 1.).  

 
 
A fentiekben jogszabály által rögzítettek szerint mind a 4 szerződés módosításra szorul, így 
egységes szerkezetben az alábbi módosított szerződések elfogadását javaslom a Tisztelt 
Képviselő testületnek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZERZŐDÉS 

 
a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában 

történő ellátásáról 
    (módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

I. 
Általános rész 

 
Amely létrejött egyrészről 

Fehér Sólyom Gyermekgyógyászati Bt.  (2377 Örkény, Ady Endre u. 2. 
képviseletében: Dr. Kovács Ákos csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos), (a 
továbbiakban: vállalkozó), valamint  

másrészről 
Újhartyán Község Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21. képviseli: Schulcz 
József polgármester), ( a továbbiakban: önkormányzat) között az alábbi feltételekkel: 

 
 
1. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a vállalkozást engedélyező 
határozatok száma: 
 

• 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről, 
• 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról, 
• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a házi gyerek orvosi, háziorvosi és fogorvosi 

tevékenységről, 
• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, 
• ÁNTSZ határozata a működés engedélyezéséről, 
• Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2006. (V. 8.) 

önkormányzati rendelet, 
• 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról, 
• Újhartyán  Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013. (…...) 

határozata. 
 

 2. A házi gyermekorvosi szolgálat, illetve a jelen szerződésben foglalt megbízás kiterjed: 
 

• A működtetési joggal rendelkező vállalkozó gyermek házi gyerekorvos az 
önkormányzat felé területi ellátási kötelezettséggel vállalva házi gyermekorvosi 
alapellátást végez.  

• A gyermek körzet házi gyerekorvosának szükség szerinti helyettesítésére, valamint 
•  Újhartyán Község és Vonzáskörzete területén működő központi orvosi ügyeleti 

szolgálatban való részvételre. 
 
 
3.A házi gyermekorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje: 

 
Helye: 2367 Újhartyán, Fő u. 26. szám alatti földszinti gyermekkörzeti rendelőben. 
 
Ideje: 

- Betegrendelés: hétfő         13-15 óráig 



                                kedd          08-11 óráig 
                                 szerda        13-15 óráig 
                               csütörtök    8-10 óráig 
                               péntek        8-10 óráig 

- Egészséges tanácsadás: szerda: 12-13 óráig 
  

  
4. A megbízás időtartama, felmondása: 

 
A megbízás 2011. január 1-jétől határozatlan időre érvényes. A felmondási időt a szerződő 
felek hat hónapban jelölik meg, a szerződés felmondását mindkét fél köteles indokolással 
ellátni. A felmondási idő be nem tartásával (le nem dolgozásával) történő egyoldalú 
megszüntetés esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a le nem töltött hónapokra 
havonta azt az összeget, mint ami az orvosra vonatkozóan a közszolgálati besorolási tétel 
szerinti illetményével azonos.  

Az önkormányzatot azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, ha: 
-  a házi gyerekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti, 
- az orvos a megállapodásban vállalt kötelezettségét bizonyíthatóan saját hibájából 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítette, vagy megszegte a működtetésre vonatkozó 
előírásokat.  

 
5. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések: 

 
A felek egyezően rögzítik, hogy a működtetés során a vállalkozó házi gyerekorvos az 
általa harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles 
helytállni, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli.  

 
 

II. 
A vállalkozó feladata és kötelezettsége 

 
 
A vállalkozó házi gyerekorvos köteles: 
 

1. tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni, 
különös tekintettel a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 60/2003.(X.20.) 
ESzCsM rendeletben foglaltakra, valamint folyamatosan biztosítani az érvényben 
lévő tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelést. Biztosítani továbbá a 
tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, saját felelősségi körében 
gondoskodni az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,  

 
2. helyettesről gondoskodni (saját maga és alkalmazottai részére) és az azzal 

kapcsolatos külön költségeket biztosítani, 
 

3. együttműködni az önkormányzattal, illetve a házi gyerekorvosokkal az általános 
egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, 
egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, az 
egészségügyi központ által irányított ellátása), 

 
4. az ÁNTSZ-től a működési engedélyt megkérni, 

 
5. az Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkötni, és annak egy 

példányát ezen megbízási szerződés mellékleteként becsatolni, 



 
6. részt venni a hétközi és hétvégi ügyelet ellátásában, 

 
 

7. az általa használt rendelő és kiegészítő helyiségek vonatkozásában a burkolatok, 
ajtók, ablakok és a berendezések karbantartásáról, felújításáról, illetőleg azok 
pótlásáról, cseréjéről gondoskodni, 

 
8. az általa használt rendelő és kiegészítő helyiségek vonatkozásában a takarítási 

feladatokról gondoskodni, 
 

9. a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére, gyűjtésére vonatkozó jogszabályokat 
betartani, 

 
10. a tűz, munka-, és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani, 

 
11. a praxis (orvos, alkalmazottak) felelősség-biztosítását megkötni, 

 
12. a praxis dolgozóinak - a munkakör betöltéséhez szükséges - szakmai továbbképzését 

biztosítani és viselni annak terheit, 
 

13. a szerződés megszűnése esetén a vállalkozó házi gyerekorvos az orvosi rendelőt és 
annak leltár szerinti felszerelését rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
köteles az önkormányzat részére visszaadni (4. sz. melléklet). A rendelő 
használatára kizárólag a házi gyermekorvosi alapellátás tevékenységének végzése 
céljából jogosult, másnak nem engedheti át, kivéve a helyettesítés idejét.  

 
14. A kiegészítő helyiségeket az épületben házi gyermekorvosi feladatokat ellátó 

valamennyi orvossal közösen jogosultak használni.   
 

15. A vállalkozó házi gyermekorvos a praxisjogát csak a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosításával idegenítheti el. A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – be kell jelentenie az 
önkormányzatnak. 

 
16. A használatra átvett rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket a megbízási 

jogviszony lejártakor mennyiségi és használhatósági vonatkozásban 
rendeltetésszerinti állapotban visszaadni. (Hiányosságokat pótolni, javíttatásokat 
elvégezni, esetleges cseréről gondoskodni.) 

 
 

III. 
Az önkormányzat kötelezettségei 

 
1. Az Újhartyán, Fő u. 26. szám alatt felmerülő fűtés, világítás és közmű költségek 100 %-át 
megtéríteni. 
 
2. Az önkormányzat köteles: 
 

• az egészségügyi ellátás területi kötelezettségének átvállalásáért a vállalkozó házi 
gyermekorvos részére térítésmentesen bérbe adni az orvosi rendelőt és a kiegészítő 
helyiségeket, 

• az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes 
állapotáról gondoskodni, 



• valamint az épület biztosításáról gondoskodni. 
 
 
 
 
 
Újhartyán, 2013. január 1. 
 
 

 
Újhartyán Község Önkormányzat                              Fehér Sólyom Gyermekgyógyászati Bt.  
                Schulcz József                                                            Dr. Kovács Ákos 
                  polgármester                                          csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZERZŐDÉS 
 

a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő 
ellátásáról 

    (módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

I. 
Általános rész 

 
Amely létrejött egyrészről 
PEDI-COM Kereskedelmi Kft (  2367 Újhartyán, Kossuth L u. 1., képviseletében: Dr. 
Kökényesi Imre háziorvos), (a továbbiakban: vállalkozó), valamint másrészről 

  Újhartyán Község Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21. képviseli: Schulcz József     
  polgármester), ( a továbbiakban: önkormányzat) között az alábbi feltételekkel: 

 
 
1. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a vállalkozást engedélyező 
határozatok száma: 
 

• 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről, 
• 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról, 
• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a házi gyermekorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről, 
• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, 
• ÁNTSZ határozata a működés engedélyezéséről, 
• Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2006. (V. 8.) 

önkormányzati rendelet, 
• 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról, 
• Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013. (…...) 

határozata. 
 

 2. A háziorvosi szolgálat, illetve a jelen szerződésben foglalt megbízás kiterjed: 
 

• A működtetési joggal rendelkező vállalkozó gyermek házi gyerekorvos az 
önkormányzat felé területi ellátási kötelezettséggel vállalva házi gyermekorvosi 
alapellátást végez.  

• A gyermek körzet házi gyerekorvosának szükség szerinti helyettesítésére, valamint 
•  Újhartyán Község és Vonzáskörzete területén működő központi orvosi ügyeleti 

szolgálatban való részvételre. 
 
 
3.A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje: 

 
Helye: 2367 Újhartyán, Fő u. 26. szám alatti földszinti gyermekkörzeti rendelőben. 
 
Ideje: 

- Betegrendelés: hétfő         08-12 óráig 
                                kedd          14-17 óráig 
                                 szerda        08-12 óráig 
                               csütörtök    14-17 óráig 



                               péntek        08-12 óráig 
  

  
4. A megbízás időtartama, felmondása: 

 
A megbízás 1999 május 1-jétől határozatlan időre érvényes. A felmondási időt a szerződő 
felek hat hónapban jelölik meg, a szerződés felmondását mindkét fél köteles indokolással 
ellátni. A felmondási idő be nem tartásával (le nem dolgozásával) történő egyoldalú 
megszüntetés esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a le nem töltött hónapokra 
havonta azt az összeget, mint ami az orvosra vonatkozóan a közszolgálati besorolási tétel 
szerinti illetményével azonos.  

Az önkormányzatot azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, ha: 
-  a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti, 
- az orvos a megállapodásban vállalt kötelezettségét bizonyíthatóan saját hibájából 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítette, vagy megszegte a működtetésre vonatkozó 
előírásokat.  

 
5. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések: 

 
A felek egyezően rögzítik, hogy a működtetés során a vállalkozó házi gyerekorvos az 
általa harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles 
helytállni, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli.  

 
 

II. 
A vállalkozó feladata és kötelezettsége 

 
 
A vállalkozó házi gyerekorvos köteles: 
 

17. tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni, 
különös tekintettel a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 60/2003.(X.20.) 
ESzCsM rendeletben foglaltakra, valamint folyamatosan biztosítani az érvényben 
lévő tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelést. Biztosítani továbbá a 
tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, saját felelősségi körében 
gondoskodni az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,  

 
18. helyettesről gondoskodni (saját maga és alkalmazottai részére) és az azzal 

kapcsolatos külön költségeket biztosítani, 
 

19. együttműködni az önkormányzattal, illetve a házi gyerekorvosokkal az általános 
egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, 
egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, az 
egészségügyi központ által irányított ellátása), 

 
20. az ÁNTSZ-től a működési engedélyt megkérni, 

 
21. az Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkötni, és annak egy 

példányát ezen megbízási szerződés mellékleteként becsatolni, 
 

22. részt venni a hétközi és hétvégi ügyelet ellátásában, 
 
 



23. az általa használt rendelő és kiegészítő helyiségek vonatkozásában a burkolatok, 
ajtók, ablakok és a berendezések karbantartásáról, felújításáról, illetőleg azok 
pótlásáról, cseréjéről gondoskodni, 

 
24. az általa használt rendelő és kiegészítő helyiségek vonatkozásában a takarítási 

feladatokról gondoskodni, 
 

25. a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére, gyűjtésére vonatkozó jogszabályokat 
betartani, 

 
26. a tűz, munka-, és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani, 

 
27. a praxis (orvos, alkalmazottak) felelősség-biztosítását megkötni, 

 
28. a praxis dolgozóinak - a munkakör betöltéséhez szükséges - szakmai továbbképzését 

biztosítani és viselni annak terheit, 
 

29. a szerződés megszűnése esetén a vállalkozó házi gyerekorvos az orvosi rendelőt és 
annak leltár szerinti felszerelését rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
köteles az önkormányzat részére visszaadni (4. sz. melléklet). A rendelő 
használatára kizárólag a háziorvosi alapellátás tevékenységének végzése céljából 
jogosult, másnak nem engedheti át, kivéve a helyettesítés idejét.  

 
30. A kiegészítő helyiségeket az épületben háziorvosi feladatokat ellátó valamennyi 

orvossal közösen jogosultak használni.   
 

31. A vállalkozó háziorvos a praxisjogát csak a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosításával idegenítheti el. A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – be kell jelentenie az 
önkormányzatnak. 

 
32. A használatra átvett rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket a megbízási 

jogviszony lejártakor mennyiségi és használhatósági vonatkozásban 
rendeltetésszerinti állapotban visszaadni. (Hiányosságokat pótolni, javíttatásokat 
elvégezni, esetleges cseréről gondoskodni.) 

 
 

III. 
Az önkormányzat kötelezettségei 

 
1. Az Újhartyán, Fő u. 26. szám alatt felmerülő fűtés, világítás és közmű költségek 100 %-át 
megtéríteni. 
 
2. Az önkormányzat köteles: 
 

• az egészségügyi ellátás területi kötelezettségének átvállalásáért a vállalkozó házi 
gyermekorvos részére térítésmentesen bérbe adni az orvosi rendelőt és a kiegészítő 
helyiségeket, 

• az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes 
állapotáról gondoskodni, 

• valamint az épület biztosításáról gondoskodni. 
 
 
 



 
 
Újhartyán, 2013. január 1. 
 
 
 
  Dr. Kökényesi Imre     Schulcz József 
  vállalkozó házorvos       polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
a központi orvosi ügyelet  

gépkocsi vezetői teendők ellátásáról 
 

 
I.  Általános rész 

 
1. Szerződő felek: 

Megbízó neve: Újhartyán – Inárcs- Kakucs- Újlengyel községek, Újhartyán Község 
Önkormányzat mint gesztor. 
Székhelye:2367 Újhartyán, Fő u. 21.  
Képviselő: Schulcz József polgármester 
Számlaszám: 65500068-00057347-51100007 
Telefon: 29/372-133 
Email cím: jegyzo@ujhartyan.hu 
továbbiakban Megbízó 

 
Megbízott neve: ……………………………… Bt. 

Székhelye:  
Teljes jogú képviselője:  
Cégjegyzék szám:  
Adószám:  
Számlaszám:  
Számlavezető pénzintézet: 
Telefon: 
E-mail:  
továbbiakban Megbízott 

 
 
2. A szerződés tárgya: 

A megbízó a megbízottat megbízza Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Újlengyel települések 
lakosságának orvosi ügyeleti ellátásának biztosítása, és gépkocsi vezetői teendők 
ellátásával …………………..- től határozatlan időre az Újhartyán Önkormányzat által 
működtetett háziorvosi ügyeletekben,  melynek telephelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 26., 
hétköznap 16 órától- másnap reggel 8-ig, illetve hétvégén és ünnepnapokon napi 24 
óraszámban. 
A felek rögzítik, hogy hétközi ügyeleti időn kívül, további 1 óra kerül elszámolásra a 
hétközi ügyelethez, az ügyeleti központhoz tartozó egyéb ( gépjármű tisztítása és 
karbantartása, gyógyszer beszerzés, szükséges nyomtatványok beszerzése, ügyeleti 
műszer pótlása vagy javíttatása, stb..)  tevékenység elvégzéséért. 
 

3. A megbízási díj, a szolgáltatás ellenértéke: 
A szolgáltatás ellenértéke a tárgyhóra vonatkozó, a megbízott  által elvégzett 
tevékenységéért óránként bruttó 1.000.- Ft díj illeti meg. Ezen kívül az önkormányzat 
külön az ügyelő orvos részére (külön szerződés alapján) bruttó 1.500.-Ft/óra díjat fizet, 
melynek kifizetése a Megbízott által táblázatban összeállított és leigazoltak szerint 
történhet. Fizetés minden hónapot követő 5. nap számla ellenében átutalással történik.  

 
4. Az ügyeleti szolgálat biztosításának helye és ideje: 

Helye: Újhartyán, Fő u. 26. szám alatti Egészségház, körzeti rendelő 



Ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 16.00 – másnap reggel 8 óráig, heti 
pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon, reggel 7.30 órától másnap 
reggel 7.30 óráig, teljes 24 órában. 

 
5. A megbízás időtartama:  

A megbízás 2013. …………………..-től ………………………-ig tart. 
Jelen szerződést a felek bármelyike a 60 napos felmondási idővel mondhatja fel. 
Súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal 
felmondhatja 

 
II.  A megbízott jogai és kötelezettsége 

 
A megbízott kötelességei 
• A megbízott feladatait a tevékenységére előírt szabályok és meghatározott időben (a 

szolgálati beosztás szerint) köteles elvégezni, valamint az ügyeletet ellátó 
gépkocsivezetők biztosítása. 
Ügyeleti időben a megbízott feladata: 

- ügyeleti gépkocsi vezetése, 
- ügyelő orvosok megszervezése, arról jelentés készítése 
- ügyeleti telefon kezelése, 
- beteg hívásának rögzítése, és erről történő orvos értesítése 
- betegek adatainak rögzítése, ambuláns és ügyeleti napló vezetése 

• Az ügyeleti szolgálatot ellátó orvos számára biztosítja az ügyeleti szolgálat idejére az 
ügyeleti gépkocsi használatát gépkocsi vezetővel, valamint a betegellátás kapcsán az 
ügyeleti rendelő műszereinek, gyógyszer- és szakmai anyagainak felhasználását, 
valamint ápoló biztosítása. A gépkocsi meghibásodása esetén annak javításáról 
gondoskodik. 
• Együttműködik a megbízóval, a felügyeleti szervekkel, illetve a orvosokkal az 
általános egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai 
adatszolgáltatás, egyéb jelentések, ügyeleti beosztás összeállítása és az azzal 
kapcsolatos jelentési kötelezettség, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, 
és az egészségügyi központ által irányított ellátása). 
• Elvégzi a működéshez szükséges eszközök, műszerek használata során szükségessé 
vált kisebb javításokat, cseréket. 
• A használatra átvett orvosi műszereket (1 db defibrillátor, 1 db vérnyomásmérő EKG 
monitorral) a megbízási jogviszony lejártakor rendeltetés szerinti állapotban visszaadja. 

 A megbízott a megbízónak okozott kárt ( ide értve jelentős tény, körülmény 
elhallgatásával okozott kárt is ) a Ptk. Szabályai szerint tartozik megfizetni. 
• A megbízási díjjal kapcsolatos adó és társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettség a megbízottat terheli. 
 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
A Megbízott felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás végzése során Megbízónak, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy 
a kárt harmadik fél a Megbízóval szemben kívánja érvényesíteni. 
 
A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 
haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul írásban 
értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely 
kötelezettségének ellátásában. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  



• A 47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

• 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről 

• 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről 

• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

 
Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 
elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. 
 
Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a 
Megbízottat illet. 
 
Jelen szerződés hatályba lépésének napja 2013………………… 
 
Újhartyán, …………………………. 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Megbízott Schulcz József 

Újhartyán Község Polgármestere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŐKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS 
Területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátásra 

 
Amely létrejött egyrészről  
Újhartyán Község  Önkormányzat (2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz 
József polgármester), (továbbiakban: Megbízó), 
másrészről  
Dr. Krascsenits Jenő és társa Bt.(2367 Újhartyán, Hősök tere 1., Képviseletében: Dr. 
Krascsenits Jenő fogorvos ), mint Megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
1. Megbízó a képviselő-testület határozata alapján jelen szerződés keretében határozatlan 
időre megbízást ad Megbízottnak Újhartyán közigazgatási területén  fogorvosi körzet ellátási 
területén területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátás nyújtására. 
 
2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a  fogorvosi praxisra rendelkezik az 
adott telephelyen fogorvosi alapellátás folytatására jogosító B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott működési engedéllyel és orvosi 
felelősségbiztosítással. 
 
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt működési területen, a 
4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt és egyéb szakmai szabályoknak megfelelően 
folyamatosan gondoskodik Újhartyán község működési területen lakó biztosítottak fogorvosi 
alapellátásáról, végzi a törvényben előírt iskola fogászati szűrést, valamint  vállalja, hogy a 
rászorulók részére sürgősségi ellátást is biztosít. 
 
4. Megbízó hozzájárul, hogy a fogorvosi feladatok finanszírozására Megbízott közvetlenül a 
OEP Észak-Magyarországi Területi Hivatallal kössön szerződést. Megbízott 
jogszabályban meghatározott ellenérték fejében látja el alapellátási feladatait, amelyet az 
Egészségbiztosítási Pénztár külön szerződés alapján folyósít. 
 
5. Megbízott által foglalkoztatott fogszakorvos távolléte esetén a helyettes fogorvos 
személyéről és díjazásáról Megbízott maga gondoskodik. Rendkívüli, nem tervezhető távollét 
esetén (pl: betegség, el nem hárítható akadályoztatás) a Dabasi rendelőintézet vezetőjének 
bevonásával kell biztosítani a helyettesítést. 
 
6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Újhartyán  Szobor u. 1. sz. telephelyen, az 
alábbi - lakossági ellátási érdekeket szolgáló - bontásban tart rendeléseket: 
Rendelési idő: 
Hétfő: 09-13,00 
Kedd: 17,00-21,30 
Szerda: 17,00-21,30 
Csütörtök: 09-14,00 
Péntek: 09-14,00 
 
7. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a vállalkozást engedélyező határozatok 
száma: 

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



• 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról, 

• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a házi gyermekorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről, 

• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, 

• ÁNTSZ határozata a működés engedélyezéséről, 
• Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2006. (V. 8.) 

önkormányzati rendelet, 
• 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról, 
• Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013. 

(……………...) határozata. 
 
8. Megbízó a területi ellátási kötelezettséget vállaló Megbízott részére eddig is biztosított 
diagnosztikus lehetőségeket változatlan formában – ingyenesen – biztosítja. 
 
9. A nem OEP finanszírozott, magánrendelésben nyújtott ellátást, a finanszírozott rendelési 
időtől, jól elkülönülten lehet csak végezni. 
 
10. A felek rögzítik, hogy a fogorvosi rendeő A Megbízott tulajdona, annak működési 
költségei (főtés, elektromos energia díja, víz-és csatornadíj, szemétszállítás díja, takarítás, 
veszélyes hulladék elszállítása és megsemmisítése stb.) Megbízottat terheli. 
 
11. Megbízott az előírt szakmai feltételeknek megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
szakdolgozót alkalmaz. 
 
12. Megbízott a szerződésben vállalt egészségügyi alapellátást kizárólag olyan fogorvos 
közreműködésével végezheti, aki a jelen szerződés 6. pontjában megjelölt telephelyre 
vonatkozóan rendelkezik az B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve, illetve jogelődje által kiadott, működtetési jog engedélyezését 
kimondó határozattal.  Elidegenítése esetén - a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben foglaltak 
betartásával – Megbízott által javasolt személyek közül az új jogosult személyének 
kijelöléséről Megbízó képviselő-testülete dönt. 
 
13. A megbízás ………….-étől határozatlan időre érvényes. A felmondási időt a szerződő 
felek hat hónapban jelölik meg, a szerződés felmondását mindkét fél köteles indokolással 
ellátni. A felmondási idő be nem tartásával (le nem dolgozásával) történő egyoldalú 
megszüntetés esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a le nem töltött hónapokra 
havonta azt az összeget, mint ami az orvosra vonatkozóan a közszolgálati besorolási tétel 
szerinti illetményével azonos.  

14. A szerződés módosítását, felbontását bármelyik fél csak az alapos indok közlésével, 
írásban kezdeményezheti. Ilyenkor az egyeztetést az indok közlésétől számított 30 napon 
belül le kell folytatni. 
 
15. A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 
bármely, a jelen feladatátadási szerződésben foglalt kötelezettség teljesítését érintő jogvita 
esetén először egyeztetnek, és csak ennek eredménytelensége esetén 



fordulnak bírósághoz. A nem várt jogvita esetére kikötik a Dabasi Város Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 
 
16.Az okirat 4 eredetben aláírt példányban készült. 
 
17. A szerződés hatályba lépése 2013……………... 
 
18. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv, a 2000. 
évi II. törvény, a 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet, a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet ide 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 
 
Újhartyán, 2013…………………….. 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………….. 

Megbízó       Megbízott 
 


