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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1) 

bekezdésének d) pontja értelmében a rendelési idő meghatározását a praxisjoggal rendelkező 

háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladatellátási 

szerződés tartalmazza.  

Dr. Lovászi Éva, Dr. Okányi László, Dr. Tamási Adrienn és Dr. Zsilinszky Eleonóra házi 

gyermekorvosok kérelmet terjesztettek elő Békés Város Önkormányzatának Képviselő-

testületéhez, melyben a rendelési idő módosítását kérik. Ennek oka a Békés Megyei 

Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének 2013. 

augusztus hónapban végzett ellenőrzésének megállapítása, miszerint a tanácsadáson nem csak 

a védőnő, hanem az asszisztens jelenléte is kötelező. Mivel két gyerekorvos alkalmaz egy 

„közös” asszisztenst, a tanácsadás a jelenlegi formájában nem folytatható, a zavartalan 

feladatellátás érdekében a tanácsadás időpontjának és helyszínének megváltoztatása 

szükséges, amely a rendelési idő módosítását is magával vonná.  

A házi gyermekorvosok által kért változás abban áll, hogy a tanácsadás szerdai és csütörtöki 

napokon a rendelés után kerülne megtartásra, a védőnői tanácsadó helyett a gyermekorvosi 

rendelőben. Ennek lehetővé tétele érdekében a rendelési idők módosítása is szükségessé vált. 

A hétfői, keddi és pénteki napokon a rendelés időpontjai változatlanok maradnak.    

Egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szolgáltató jogosult, amely engedély kiadására, módosítására a Békés városban feladatot 

ellátó házi gyermekorvosok vonatkozásában a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete rendelkezik feladat- és hatáskörrel. Az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésének a) 

pontja  értelmében ha az egészségügyi közszolgáltatásáért felelős szerv az egészségügyi 

ellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött 

megállapodás vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés útján teljesíti, a kérelemhez 

mellékelni kell az erre vonatkozó megállapodást, szerződést. 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.      

 



Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a határozat mellékletét 

képező  - a házi gyermekorvosok rendelési idejének megváltozását tartalmazó - 

feladatellátási szerződések módosításához, és felhatalmazza a polgármestert a 

szerződések aláírására.          

  

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                    Izsó Gábor polgármester 

  

 

 

Békés, 2013. május 7.  
 

 Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 



 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

(TERVEZET) 

 

A Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor 

polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat és Dr. Lovászi Éva (Szeged, 1957. 02. 23., 

an.: Viski Éva Mária) 5630 Békés, Szélső u. 28. (székhely: 5630 Békés, József Attila u. 5.) 

szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én 

létrejött feladat-ellátási szerződést a Felek közös megegyezéssel, Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013. (IX. 26.) határozata alapján az alábbiak 

szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a 

rendelési idő az alábbi: 

Hétfő   11.30 – 15.00 óráig  

Kedd   07.00 – 10.30 óráig   

Szerda  10.30 – 13.30 óráig Tanácsadás: 14.00 – 15.30    

Csütörtök  07.00 – 10.00 óráig  

Péntek   11.30 – 15.00 óráig 

 

2. A szerződés 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11.) Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére - a hatályos működési 

engedélyében foglaltak alapján - gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 

helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gondoskodik.” 

      

3. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

4. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. …………………… hó ……... nap 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Lovászi Éva 

                      házi gyermekorvos 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 



 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

(TERVEZET) 

 

A Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviselő: Izsó Gábor 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat és az OKI-MED Egészségügyi Szolgáltató 

Betéti Társaság (székhely: 5630 Békés, Rákóczi u. 41.), tevékenységet végző orvos: Dr. 

Okányi László (Marosvásárhely, 1956. 09. 30., an.: Kelemen Jolán) 5630 Békés, Rákóczi u. 

41. szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 

27-én létrejött, 2013. május hó 15-én módosított feladat-ellátási szerződést a Felek közös 

megegyezéssel, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013. (IX. 26.) 

határozata alapján az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:   

 

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a rendelési 

idő az alábbi: 

Hétfő   07.30 – 11.00 óráig    

Kedd   11.30 – 15.00 óráig   

Szerda   07.00 – 10.00 óráig   

Csütörtök  10.30 – 13.30 óráig Tanácsadás: 14.00-15.30 

Péntek   07.00 – 10.30 óráig 

 

 A 2. számú telephelyen a rendelési idő hétfőn és pénteken 17.00 órától 18.00 óráig 

tart.  

     

2. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

3. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. ………………….. hó ……... nap 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Okányi László 

                      házi gyermekorvos 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 



 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

(TERVEZET) 

 

A Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor 

polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat és Dr. Tamási Adrienn (Békéscsaba, 1956. 

09. 25., an.: Higyed Eszter) 5630 Békés, Jantyik u. 7. szám alatti lakos – a továbbiakban: 

Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én létrejött feladat-ellátási szerződést 

a Felek közös megegyezéssel, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2013. (IX. 26.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a rendelési 

idő az alábbi: 

Hétfő   11.00 – 14.30 óráig   

Kedd   07.30 – 11.00 óráig     

Szerda  10.30 – 13.30 óráig Tanácsadás: 14.00 – 15.30  

Csütörtök  07.00 – 10.00 óráig   

Péntek   11.00 – 15.00 óráig  

 

       

2. A szerződés 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11.) Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére - a hatályos működési 

engedélyében foglaltak alapján - gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 

helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gondoskodik.” 

      

3. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

4. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. …………………… hó ……... nap 

 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Tamási Adrienn 

                      házi gyermekorvos 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

(TERVEZET) 

 

A Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviselő: Izsó Gábor 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat és Dr. Zsilinszky Eleonóra (Budapest, 1943. 

04. 17., an.: Sokhegyi Klára) 5630 Békés, Zöldfa u. 29. szám alatti lakos, a továbbiakban: 

Egészségügyi szolgáltató között 2012. december hó 27-én létrejött, 2013. május hó 15-én 

módosított feladat-ellátási szerződést a Felek közös megegyezéssel, Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013. (IX. 26.) határozata alapján az alábbiak 

szerint módosítják. 

 

1. A szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:   

7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási 

szerződésben szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a 

rendelési idő az alábbi: 

Hétfő   07.00 – 10.30 óráig    

Kedd   11.00 – 14.30 óráig   

Szerda   07.00 – 10.00 óráig   

Csütörtök  10.30 – 13.30 óráig tanácsadás: 14.00-15.30 

Péntek   07.00 – 10.30 óráig  

 

 A 2. számú telephelyen a rendelési idő hétfői napokon 17.00 órától 18.00 óráig tart.  

      

2. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

3. Ezen szerződést módosító okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Békés, 2013. ………………………….. hó ……... nap 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Dr. Zsilinszky Eleonóra 

                      házi gyermekorvos 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző 










