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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 
2012. december 12-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési önkormányzat 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői 
ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2012. 
január hó 1. napjától hatályba lépett 2/B. § (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal 
rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-
ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) legalább az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idő meghatározása, 
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 

rendelkezések, 
h) a szerződés időtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

 
Az Öotv. 3. § (8) bekezdése rendelkezik arról, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 2/B. §-ban foglalt 
követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelni. 
 
E törvényi rendelkezésre tekintettel szükségessé vált a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységek vonatkozásában a feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata, 
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melyre további okot szolgáltat, hogy a különböző időpontban kötött szerződések szövegezése 
nem egységes. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezetek nemcsak 
aktualizálják, hanem egységesítik is a feladat-ellátási szerződéseket, így a jelenleg érvényben 
lévő megállapodások nem módosításra kerülnek, hanem új, az Öotv. rendelkezéseinek 
megfelelő szerződéseket köt az önkormányzat a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és 
fogorvosokkal. Tárgyi ügyben több alkalommal került sor egyeztetésre az önálló orvosi 
tevékenységet végzők és az önkormányzat között.  
 
Az elkészült szerződések - az eltérő jellegből adódóan külön a háziorvosok és a házi 
gyermekorvosok, illetve külön a fogorvosok tekintetében - az előterjesztés mellékleteit 
képezik.  
 
A tárgyalás keretei között megállapodás született a fogorvosokkal, hogy a rájuk irányadó 
szerződés 5.) pontja 2013. február hónapban felülvizsgálatra kerül az üzemeltetési és 
működtetési feladatok tekintetében.        
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.  
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- kezdeményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység 
vonatkozásában az önkormányzat és a szolgáltatók között hatályban lévő 
szerződések újrakötését, a határozat mellékletei szerinti tartalommal, és 

- felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, valamint a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.           

 
Határid ő: intézkedésre azonnal 
Felelős:                    Izsó Gábor polgármester 
  
Békés, 2012. december 6. 
 

 Izsó Gábor  
                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
Jogi ellenjegyző  
 
 
Pénzügyi ellenjegyző  
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 
képviseli: Izsó Gábor polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másfelől ……………………… (név, születési hely és idő, anyja neve) ……………………. 
(lakcím/székhely) szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató,    
  
(együttesen a továbbiakban, mint Szerződő felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel:  
 
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással 
feladat-ellátási szerződést kötnek az alábbi feltételek szerint. 

 
2.) Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi feladatok ellátását biztosítsa 
területi ellátási és személyes feladat-ellátási kötelezettséggel.  

 
3.) A praxisjoggal érintett ellátási körzet a Békés Város Képviselő-testületének a Békés 

város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység 
folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati 
rendelete 2. § (1) bekezdés ….. pontjának …. alpontja, illetve ……. melléklete szerint 
meghatározott ….. számú felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi körzet.  

 
4.) A háziorvosi/házi gyermekorvosi feladatokat Egészségügyi szolgáltató az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5630 Békés, József A. u. 5. sz. alatt 
található épületben, az Önkormányzat által fenntartott Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézetben lévő ………. számú háziorvosi 
rendelőben látja el, melyet az Önkormányzat térítésmentesen bocsát rendelkezésére. 
Egészségügyi szolgáltató e helyiséget kizárólag a jelen szerződés 2. pontjában írt feladat 
ellátása, illetve más, egészségüggyel összefüggő tevékenység céljára használhatja. 
Utóbbi tevékenység vonatkozásában, amennyiben az engedélyköteles, Egészségügyi 
szolgáltató arra jogosító érvényes és hatályos engedéllyel kell rendelkezzen.      

 
5.) Egészségügyi szolgáltató a 4.) pontban írt helyiség használata során felmerült 

üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és egyéb költségeket, kötelezettségeket az 
épületet működtető, és az Önkormányzat által fenntartott Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet (5630 Békés, József A. u. 5.) és az 
Egészségügyi szolgáltató között minden év januárjában a tárgyévre megkötött külön 
megállapodásban foglaltak szerint köteles viselni. A felújítási feladatok 
Önkormányzatot terhelik.  

 
6.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi feladatok finanszírozására a 

feladat-ellátási szerződés kezdetétől Egészségügyi szolgáltató közvetlen finanszírozási 
szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) területileg illetékes 
hivatalával. 

 
7.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási szerződésben 

szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbi: 
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Hétfő    
Kedd    
Szerda    
Csütörtök   
Péntek    

 
8.) Egészségügyi szolgáltató a rendelési időt csak az Önkormányzat hozzájárulásával 

módosíthatja, az engedélyező hatóság egyidejű értesítése mellett. 
 
9.) Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (2) 
bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok 
ellátására más szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll, ezért Egészségügyi szolgáltató 
nem köteles részt venni az ügyelet munkájában.   

 
10.) Egészségügyi szolgáltató a háziorvosi/házi gyermekorvosi feladatokat az általa 

alkalmazott, megfelelő szakképzettségű személyek közreműködésével, saját költségen 
látja el, és gondoskodik szakmai továbbképzésükről.   

 
11.) Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére gondoskodik a háziorvosi/házi 

gyermekorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel 
történő helyettesítéséről. A helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató 
gondoskodik.  

 
12.) Egészségügyi szolgáltató fogadja és segíti a szakmai (Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) és önkormányzati ellenőrzéseket. Az 
Önkormányzat ellenőrzése a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének 
vizsgálatára irányulhat. 

 
13.) Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 

megszűnik, ha az Egészségügyi szolgáltató tárgyi tevékenységre vonatkozó működési 
engedélye érvényét veszti. 
 

14.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indokolással - 6 hónap felmondási 
határidő kikötésével felmondja,  

a) ha Egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt 
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy 
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, vagy 

b) ha Egészségügyi szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére 
való jogosultságát bármely okból elveszti. 

15.) A szerződés közös megegyezéssel is felmondható, ebben az esetben a felek 6 hónapos 
felmondási határidőt kötnek ki. A felmondás határideje a hónap utolsó napja lehet.  
Felmondható a szerződés a fenti határidővel abban az esetben is, ha bármelyik fél a 
szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, megszegi.  

 
16.) Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 

vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.        
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17.) A háziorvosi/házi gyermekorvosi körzethez tartozó terület Önkormányzat általi 

egyoldalú módosítása miatt bekövetkezett, az Egészségügyi szolgáltatót ért kár esetén az 
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amely megállapításánál 
figyelembe kell venni a körzet OEP általi finanszírozása keretében kapott egyéves 
összeget. Év közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását 
kell alapul venni. A kártalanítás kifizetésének határideje az elcsatolást követő második 
hónap 15. napja.       

 
18.) Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben Egészségügyi szolgáltató az Öotv. 2/A. § 

(1) bekezdése szerint írásban bejelentéssel él, Önkormányzat e jogszabályhely (2) 
bekezdés a) pontja szerint a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal előszerződést köt, 
amennyiben megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. A bejelentést 
megelőzően Egészségügyi szolgáltató köteles meggyőződni, hogy a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvos megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, 
és nem rendelkezik praxisjoggal.                     

 
19.) Önkormányzat nyilatkozik, hogy lehetőségeihez mérten, illetve felújítási, karbantartási 

munkákra vonatkozó nyertes pályázat esetén kiemelt figyelmet fordít a 4.) pontban 
meghatározott rendelő felújítási, karbantartási munkáinak elvégzésére.           

 
20.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  
 
21.) Jelen szerződés kapcsán felmerült vitás ügyekben a szerződő felek egyeztetni kötelesek, 

ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár 
el. 

 
22.) Jelen szerződés 2013. január hó 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg 

az Egészségügyi szolgáltatóval e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai 
hatályukat vesztik.                                                                                     

 
23.) Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 

alá. 
 

24.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …./2012. (XII.12.) számú 
határozatával felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására. 

 
Békés, 2012. …………………. hó …….. nap 
 
 
 

______________________________ ________________________________ 
Izsó Gábor 

polgármester 
………………………… 

            háziorvos/házi gyermekorvos 
Ellenjegyzem: 
 
 
Tárnok Lászlóné jegyző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 
képviseli: Izsó Gábor polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másfelől ……………………… (név, születési hely és idő, anyja neve) ……………………. 
(lakcím/székhely) szám alatti lakos – a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató,   
  
(együttesen a továbbiakban, mint Szerződő felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással 
feladat-ellátási szerződést kötnek az alábbi feltételek szerint. 

 
2.) Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos 

jogszabályok alapján fogorvosi feladatok és iskolafogászati feladatok ellátását biztosítsa 
területi ellátási és személyes feladat-ellátási kötelezettséggel.  

 
3.) A praxisjoggal érintett ellátási körzet a Békés Város Képviselő-testületének a Békés 

város közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység 
folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló 11/2010. (III. 26.) önkormányzati 
rendelete 2. § (1) bekezdés ….. pontjának …. alpontja, illetve ……. melléklete szerint 
meghatározott ….. számú fogorvosi körzet, illetve iskolafogászati körzet.  

 
4.) A fogorvosi feladatokat Egészségügyi szolgáltató Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő, az Önkormányzat által fenntartott Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 5630 Békés, Vásárszél u. 2. sz. alatt 
található épület ………. számú fogorvosi rendelőjében látja el, melyet az Önkormányzat 
térítésmentesen bocsát rendelkezésére. Egészségügyi szolgáltató e helyiséget kizárólag a 
jelen szerződés 2. pontjában írt feladat ellátása, illetve más, egészségüggyel összefüggő 
tevékenység céljára használhatja. Utóbbi tevékenység vonatkozásában, amennyiben az 
engedélyköteles, Egészségügyi szolgáltató arra jogosító érvényes és hatályos 
engedéllyel kell rendelkezzen.      

 
5.) Egészségügyi szolgáltató a 4.) pontban írt helyiség használata során felmerült 

üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és egyéb költségeket, kötelezettségeket az 
épületet működtető, és az Önkormányzat által fenntartott Békés Városi Egyesített 
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet (5630 Békés, József A. u. 5.) és az 
Egészségügyi szolgáltató között Békésen, ………év ……. hó ….. napján létrejött 
használati megállapodásban – illetve a használati megállapodás helyébe lépő későbbi 
megállapodás(ok)ban – foglaltak szerint köteles viselni. A felújítási feladatok 
Önkormányzatot terhelik.  

 
6.) Amennyiben egy szakmai minimumfeltételként előírt eszköz olyan felújításra, 

nagyjavításra vagy cserére szorul, amely a 150.000 Forint költséget meghaladja, az 
Önkormányzat lehetőségeihez mérten, egyedi döntés alapján részt vállal a költségekből.       

 
7.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvosi feladatok finanszírozására a 

feladat-ellátási szerződés kezdetétől Egészségügyi szolgáltató közvetlen finanszírozási 
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szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) területileg illetékes 
hivatalával. 

 
8.) Egészségügyi szolgáltató vállalja a jogszabályokban, illetve finanszírozási szerződésben 

szereplő rendelési idő betartását. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbi: 
Hétfő    
Kedd    
Szerda    
Csütörtök   
Péntek    

 
9.) Egészségügyi szolgáltató a rendelési időt csak az Önkormányzat hozzájárulásával 

módosíthatja, az engedélyező hatóság egyidejű értesítése mellett. 
 
10.) Felek rögzítik, hogy Egészségügyi szolgáltató ügyeletet nem működtet.   
 
11.) Egészségügyi szolgáltató a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő 

szakképzettségű személyek közreműködésével, saját költségen látja el, és gondoskodik 
szakmai továbbképzésükről.   

 
12.) Egészségügyi szolgáltató a tervezett távolléte idejére gondoskodik a fogorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 
helyettesítő(k) díjazásáról Egészségügyi szolgáltató gondoskodik. 

 
13.) Egészségügyi szolgáltató fogadja és segíti a szakmai (Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) és önkormányzati ellenőrzéseket. Az 
Önkormányzat ellenőrzése a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének 
vizsgálatára irányulhat. 

 
14.) Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés 

megszűnik, ha az Egészségügyi szolgáltató tárgyi tevékenységre vonatkozó működési 
engedélye hatályát veszti. 

 
15.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indokolással - 6 hónapos felmondási 

határidő kikötésével felmondja,  

a) ha Egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt 
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy 
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, vagy 

b) ha Egészségügyi szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére 
való jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
16.) A szerződés közös megegyezéssel is felmondható, ebben az esetben a felek 6 hónapos 

felmondási határidőt kötnek ki. A felmondás határideje a hónap utolsó napja lehet.  
Felmondható a szerződés a fenti határidővel abban az esetben is, ha bármelyik fél a 
szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, megszegi.  

 
17.) Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség 

vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.     
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18.) A fogorvosi körzethez tartozó terület Önkormányzat általi egyoldalú módosítása miatt 

bekövetkezett, az Egészségügyi szolgáltatót ért kár esetén az Önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amely megállapításánál figyelembe kell venni a 
körzet OEP általi finanszírozása keretében kapott egyéves összeget. Év közbeni 
módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A 
kártalanítás kifizetésének határideje az elcsatolást követő második hónap 15. napja.   

 
19.) Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben Egészségügyi szolgáltató az Öotv. 2/A. § 

(1) bekezdése szerint írásban bejelentéssel él, Önkormányzat e jogszabályhely (2) 
bekezdés a) pontja szerint a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal előszerződést köt, 
amennyiben megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. A bejelentést 
megelőzően Egészségügyi szolgáltató köteles meggyőződni, hogy a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvos megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, 
és nem rendelkezik praxisjoggal.                                       

 
20.) Önkormányzat nyilatkozik, hogy lehetőségeihez mérten, illetve felújítási, karbantartási 

munkákra vonatkozó nyertes pályázat esetén kiemelt figyelmet fordít a 4.) pontban 
meghatározott épület felújítási, karbantartási munkáinak elvégzésére.                     

 
21.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  
 
22.) Jelen szerződés kapcsán felmerült vitás ügyekben a szerződő felek egyeztetni kötelesek, 

ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár 
el. 

 
23.) Jelen szerződés 2013. január hó 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg 

az Egészségügyi szolgáltatóval e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai 
hatályukat vesztik.           

                                                                           
24.) Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 

alá. 
 

25.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …./2012. (XII.12.) számú 
határozatával felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására. 

 
Békés, 2012. ………………. hó ….. nap 
 
 

______________________________ ________________________________ 
Izsó Gábor 

polgármester 
………………………… 

                               fogorvos 
 
Ellenjegyzem: 
 
   
Tárnok Lászlóné jegyző 


