
02. napirendi pont 
 

Előterjesztés 
háziorvosi feladat ellátására szóló szerződésről a képviselő-testület 2010. január 13-i 

rendkívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Dr. Várszegi Tamás háziorvos 2009. december 23-án bejelentette, hogy a háziorvosi praxisát 
értékesítette és ezzel egyidejűleg az önkormányzattal kötött szerződését felmondta. 
Az ellátás folyamatosságának érdekében ennek időpontját 2010. február 1-ben jelölte meg. 
 
Ez csak akkor valósulhat meg, ha a praxisjogot megvásárló Dr. Dumitras Octavian 
pusztaottlakai háziorvossal az önkormányzat a szerződést még január hónapban – lehetőség 
szerint minél előbb – megköti. 
 
A szerződés tervezetét elkészítettem Dr. Várszegi Tamás szerződését alapul véve, mindössze 
a már idejétmúlt részeket hagytam ki belőle, továbbá a szerződés  11. pontja alapján – a 
tervezet szerint – a rendelő üzemeltetésének összes költségét a háziorvos viselné, mivel 
korábban a fogorvosi szerződés kapcsán a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem tudja 
vállalni a költségeket és ezt a később kötendő szerződésekben is érvényesíteni kell. 
Ugyancsak a fentiek alapján változik a 12. pont is, mert a szakmai anyagok biztosításához 
sem tudott hozzájárulni a képviselő-testület a korábban adott havi 10.000 Ft támogatással. 
 

S Z E R Z Ő D É S tervezet 
háziorvosi feladat ellátására területi ellátási kötelezettséggel 

 
amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Nagy Béla polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)  -   
másrészről      Dr. Dumitras Octavian (Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ) képviseli Dr. 
Dumitras Octavian háziorvos (továbbiakban: Szolgáltató) között, a háziorvosi szolgálat 
Medgyesegyháza városban történő működtetése tárgyában, az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint: 
 
1. Az Önkormányzat, mint a háziorvosi szolgálat fenntartója megbízza a                                                    

Szolgáltatót Medgyesegyháza város 2. számú háziorvosi körzetében [11/2002.(VI.26.) 
Ök. r.] a háziorvosi szolgálat feladatainak területi ellátási kötelezettség mellett történő 
folyamatos ellátásával, s egyben hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a 
háziorvosi ellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a Szolgáltató 
szerződést kössön. 

 
2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy - az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálattól beszerzett engedély, valamint a jelen szerződésben és az 
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött megállapodásban foglaltak alapján - területi 
ellátási kötelezettséggel biztosítja  a háziorvosi szolgálat folyamatos működtetését. 

 
3. A háziorvosi szolgálat működési feladatait (azonosító adatok, működési terület, orvosi 

rendelő címe, rendelési idő) a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
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4. A Szolgáltató a területi ellátási kötelezettséget az orvosszakmai szempontok érvényre 
juttatása és a lakossági, önkormányzati igények figyelembevétele mellett köteles 
biztosítani. 

 
5. A Szolgáltató szabadsága és betegsége idejére helyettesítéséről önmaga gondoskodik - 

annak költségvonzataival együtt , de helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a 
háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételekkel rendelkezik.  

  
6. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján a területi ellátási kötelezettség sérelme nélkül 

részt vehet más háziorvosi praxisok feladatainak helyettesítésében. 
 
7. A Szolgáltató a háziorvosi feladatokat az általa foglalkoztatott ápolónő  és orvosírnok 

közreműködésével látja el. 
 
8. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében, mint a háziorvosi 

szolgálat fenntartója az orvosi rendelőt és annak jelenlegi felszerelési tárgyait, valamint a 
szerződés megkötésekor a háziorvosi szolgálat által használt műszereket, eszközöket 
térítésmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.  A tárgyi feltételek biztosítását a 
Szolgáltató a továbbiakban átvállalja. 

 Ennek keretében gondoskodik az eszközök karbantartásáról, javításáról, szintentartásáról. 
 A szerződés hatálybalépése után a Szolgáltató saját felelősségi körében gondoskodik az 

eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, erre nézve az Önkormányzattól 
semmilyen támogatásban nem részesül. 

 
9. A rendelő felszerelési tárgyait és műszereit az Önkormányzat működőképes állapotban, 

leltár szerint adja át a Szolgáltató részére. 
 A Szolgáltató a jelen szerződés megszűnése esetén a rendelőt, annak felszerelési tárgyait, 

valamint az átvett műszereket, melyek az Önkormányzat tulajdonát képezik, leltár 
szerint adja vissza az Önkormányzat számára. 

 A Szolgáltató a használatra átvett rendelőt, felszerelési tárgyakat és műszereket a jó gazda 
gondosságával köteles kezelni – karbantartási, javítási, szintentartási és pótlási 
kötelezettséggel - az ennek megszegésével vétkesen okozott kárért a Ptk. szabályai szerint 
felelősséggel tartozik. 

 Az Önkormányzat által a Szolgáltató részére átadott felszerelési tárgyakat és műszereket 
a jelen szerződés 2. sz. mellékletét tartalmazza. 

 
10. A szerződő felek megállapítják, hogy a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet szerinti 

alapfelszerelést a rendelő vonatkozásában az Önkormányzat a Szolgáltató számára  az 
átadás időpontjában biztosítja. 

 
11. Az orvosi rendelő  üzemeltetésével kapcsolatos összes költséget a Szolgáltató viseli. 
 
12. Az orvosi szolgálat működésével összefüggő szakmai anyagok biztosításáról a 

Szolgáltató saját maga köteles gondoskodni 
 
13. Az Önkormányzat gondoskodik az orvosi rendelő rendszeres karbantartásáról, 

felújításáról. 
 A szerződéskötést megelőzően a felek rögzítik a rendelő és a berendezések műszaki 

állapotát. 
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14. A Szolgáltató a számára rendelkezésére bocsátott orvosi rendelőt, annak felszerelési 
tárgyait, valamint a műszereket nem adhatja bérbe, azokat csak az egészségügyi ellátás 
keretében működtetni.  

 
15. A szerződéskötés hatálybalépése után az Önkormányzat a rendelővel és berendezésével a 

Szolgáltató által meghatározott működési órákon túl sem rendelkezhet. 
 
16. A rendelő és a berendezések biztosítási díját az Önkormányzat fizeti, de a biztosítási 

szerződések megkötése a Szolgáltató tudomásával történhet. 
 
17. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jogszabályban felsorolt háziorvosi 

feladatként díjazás ellenében végzett tevékenységből származó bevételek a Szolgáltatót 
illetik meg. 

 
18. A Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a feladat ellátásáról, beleértve az 

ellátás biztonságára utaló kérdéseket is. 
 
19. A szerződést a felek határozatlan időre – de minimum 5 éves időszakra - kötik. 

 A szerződést kölcsönös megegyezéssel a felek bármikor módosíthatják. 
 
20. A szerződést a felek bármelyike három hónapos felmondási idő mellett felmondhatja. A 

felmondást a másik féllel írásban közölni, a felmondást indokolni kell. 
 Az Önkormányzat csak rendkívüli okból mondhat fel. 
 A Szolgáltató részéről - rendkívüli felmondás esetét kivéve - csak az ellátás 

folyamatosságának biztosítása mellett van helye a szerződés felmondásának. 
 Rendkívüli felmondásnak van helye: 
 a)  ha valamelyik fél a megállapodásban foglalt kötelezettséget neki felróható okból 

tartósan vagy súlyosan megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti. 
 b)  ha a Szolgáltató a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt előírásokat vétkesen 

megszegi 
 c) ha a háziorvosi szolgálatra biztosított pénzösszeg a jogszabályban felsorolt feladatok 

ellátását két hónapot meghaladóan nem fedezi,- beleértve az orvos és az általa alkalmazott 
szakdolgozó legalább közalkalmazotti szintű jövedelmét - feltéve, hogy az 
Önkormányzat a különbözetet támogatásként nem folyósítja. Ezen felmondási ok 
fennállását a Szolgáltató köteles hiteles könyvvizsgálói szakértői véleménnyel igazolni. 

 d) ha az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a finanszírozás tárgyában kötött szerződés 
megszűnik, vagy nem jön létre. 

 
21. Amennyiben a Szolgáltató az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött szerződést 

felmondja, vagy azt vele szemben a kezelő mondja fel, úgy azt az ellátási kötelezettség 
folyamatos biztosítása érdekében három napon belül köteles az Önkormányzatnak 
bejelenteni. 

 
22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a praxist megillető finanszírozási összeget az 

Egészségbiztosítási Alap kezelője a jelen szerződés alapján a Szolgáltatóval kötött 
finanszírozási szerződést szerint a Szolgáltató számlájára utalja át. 

 
23. A szerződés az aláírása napján lép hatályba. 
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24. A felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, s csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz. 

 A felek megállapodnak abban, hogy az egymás közötti egyeztetésnél a szakmai jellegű 
vitás kérdésében kölcsönösen figyelembe veszik az ÁNTSZ, a Szakmai Kollégium és a 
Magyar Orvosi Kamara tárgyban előadott véleményét.  

 
A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint az egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
A felek a szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az Önkormányzat képviselő-
testületének jóváhagyó határozata után sajátkezűleg írták alá. 
 
Medgyesegyháza, 2010.január … 
 
 
         Dr. Nagy Béla                                                         Dr. Dumitras Octavian 
          polgármester                                                                     háziorvos 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztés és a tervezet megvitatását, majd az esetleges módosításokkal való 
elfogadását! 
 
Medgyesegyháza, 2010. január 4. 
 
        Gácsér Béla 
            jegyző 
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