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SZERZŐDÉS-TERVEZET

Feladatellátási szerződés háziorvosi alapellátás
helyettesítéssel történő ellátására

amely létrejött egyrészről Bázakerettye Község Önkormányzata (8887 Bázakerettye, Fő u. 4.
képviseli: Csatlós Csilla polgármester)  Kiscsehi Község Önkormányzata (8888 Petőfi u. 2.
képviseli:  Süle  Béla polgármester) Lasztonya Község Önkormányzata  (8887 Lasztonya,
Kossuth u. 4. képviseli: Andrasekné Cser Mária polgármester)  Lispeszentadorján Község
Önkormányzata  (8888 Lispeszentadorján,  Jókai u. 4. képviseli: Árkus Béla polgármester)
Maróc  Község  Önkormányzata  (8888  Rákóczi  u.  2.  képviseli:  Simonyai  István
polgármester), mint megbízók (továbbiakban: Megbízó)

másrészről  a Bussay és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.  (8872 Muraszemenye Béke u.
8.) képviseli Dr. Bussay Dorottya Ágnes (szül.: Bussay Dorottya Ágnes, Pécs 1986.04.18. an:
Ratkovics  Ágnes lakhely:  8873 Csörnyeföld,  Hegyi  út  2.,  működési  nyilvántartási  száma:
73359)  mint  személyesen  közreműködő  háziorvos,  háziorvosi  szolgáltatást  nyújtó,
háziorvosimagángyakorlatot folytató orvos (továbbiakban: Háziorvos) között, 

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés 4.) pont meghatározott  kötelező alapfeladatra,  az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV.  törvény,  az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.  évi  II.  törvény,  az  annak
végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak
szerinti  háziorvosi  feladatok  ellátása  érdekében,  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól
szóló 1997.évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló  43/1999.(III.03.)  Korm.  rendeletben
foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint:

1. A  feladat-ellátási  szerződés  tárgya  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  működő
Bázakerettye háziorvosi és iskolaorvosi praxis feladatellátására vonatkozó, az önálló
orvositevékenységről  szóló  2000.  évi  II.  törvény  2/B.  §-a  szerinti  feladat-ellátási
szerződésmegkötése. A Háziorvos a területi ellátási  kötelezettségét 2020. május 01.
napjátólteljesíti.

2. A feladat-ellátási  szerződés határozott  időre,  2020.  május 01.  és 2020. június 30.
közötti időtartamra szól a Bázakerettye háziorvosi és iskolaorvosi körzet feladatai
ellátásáravonatkozóan.

3. A feladatellátás részletes feltételei:
3.1. A  szerződés  tárgya:  a  Bázakerettye  háziorvosi  körzetben  a  háziorvosi  és

iskolaorvosi  alapellátás  biztosítása. A  körzet  határait  Bázakerettye  Község
Önkormányzata  Képviselőtestületének  az  egészségügyi  alapellátási  körzetek
megállapításáról  9/2016.  (IX.5.)  önkormányzati  rendelete  állapítja  meg,  így
különösen a következőket:

3.2. Bázakerettye  Község  Önkormányzat  teljes  közigazgatási  területe  egy  háziorvosi
körzetet alkot. A körzet székhelye: 8887 Bázakerettye, Fő u. 20.

3.3. Az  alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátást  az  önkormányzat  feladat-ellátási
szerződés  keretében  látja  el.  Az  ügyeleti  ellátás  székhelye:  Központi  Háziorvosi
Ügyelet, Letenye, Kárpáti u. 3.



3.4. Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll,
melyet  a 8887 Bázakerettye,  Fő u. 20 és Fő u. 16. szám alatti  orvosi és védőnői
rendelőkben, illetve a Bázakerettyei Általános Iskolában, 8887 Bázakerettye, Sport
u.1. alatt biztosítanak.

3.5. Bázakerettye  község  Önkormányzata  biztosítja  az  Önkormányzatok  között
született  megállapodás  alapján,  a  bázakerettyei  székhelyen  a  háziorvosi,
védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátását és a fogorvosi feladatok ellátását
Lasztonya, Lispeszentadorján, Kiscsehi és Maróc községek vonatkozásában.

4. A szolgáltatás helye: 8887 Bázakerettye, Fő u. 20.
5. A  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  Bázakerettye  Község  Önkormányzata

jogosult  és  köteles  szerződéskötésre  (praxis  finanszírozás).  Az  ezzel  kapcsolatos
intézkedések megtétele az Önkormányzat feladata.

6. A  Háziorvos  kijelenti  és  igazolja,  hogy  a  háziorvosi  ellátásához  szükséges  és  előírt
szakmai, képesítési feltételekkel rendelkezik, a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi
körzet működtetését vállalja. 

7. A  Háziorvos  vállalja  a  praxisjoggal  érintett  körzet  területéről  hozzá  bejelentkezettek,
valamint az általa elfogadott egyéb bejelentkezett biztosítottak háziorvosi alapellátását a
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

8. A Bázakerettye háziorvosi körzetben történő háziorvosi ellátási feladatok elvégzéséért az
5.  pontban írt  praxis  finanszírozás  teljes  összegét  az Önkormányzat  a  tárgyhót  követő
hónap  10.  napjáig  a  Háziorvos  által  kiállított  számla  alapján  a  Bussay  és  Társa  Bt.
10200809-49770649 számú bankszámlájára átutalja.  A Háziorvos egyéb díjazásban nem
részesül,  saját  maga  köteles  finanszírozni  utazási  költségeit,  az  asszisztens  bérét  és
kiadásait.  A jogszabályban meghatározott  járulékok megfizetésére  szintén  a  Háziorvos
köteles.

9.  Az  Önkormányzat  fenntartja  a  körzethatár  módosítás  jogát,  de  a  körzethez  tartozó
ellátottak  száma  nem  lehet  kevesebb,  mint  a  jogszabályban  meghatározott  minimális
létszám. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási  kötelezettséggel tartozik.  Az Önkormányzatot  ért  károkozás
esetén (amennyiben a Háziorvos a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti) a
Háziorvos kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

10. A  szakmai  tevékenységével  kapcsolatosan  a  Háziorvos  által  harmadik  személynek
okozottkárért  a  Háziorvos  saját  jogán  köteles  helytállni,  az  Önkormányzat  ezzel
kapcsolatosfelelősségét kizárja.

11. A szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvos tevékenységét csak személyesen folytathatja,
kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

12. A  tevékenységet  végző  Háziorvos  kötelezi  magát  arra,  hogy  feladatai  teljesítésének
érdekében munkanapon a biztosítottak rendelkezésére áll.  Köteles  hetente  legalább 7,5
órát, illetve a rendelési napokon legalább 1,5 órát rendelni, ezen túlmenően rendelkezésre
áll, illetve a fekvőbetegek, valamint a sürgősségi hívások ellátását végzi.

13. A rendelés ideje:

Hétfő: 08.00. – 9.30. (1,5)

Kedd 12.30. - 15.30. (3 óra)

Csütörtök12.30. - 15.30. (3 óra)

14. A rendelési időt az Önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi. A rendelési idő
módosítására a Háziorvos javaslatot tehet.
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15. A tevékenységet  végző  háziorvos  köteles  a  munkáját  az  elvárható  szakértelemmel  és
gondossággal,  a  munkájára  vonatkozó  szabályok,  előírások  és  utasítások  szerint  a
szolgáltatást igénybe vevők érdekeit szem előtt tartva végezni.

16. A  Háziorvos  helyettesítését  csak  olyan  orvos  láthatja  el,  aki  megfelel  a  háziorvosi
feladatkörre előírt személyi feltételeknek. A Háziorvos helyettesítését abban a rendelőben
kell ellátni, ahol tevékenységét folytatja. A helyettesítő háziorvos indokolt esetben abban
a rendelőben is elláthatja a helyettesítést, ahol egyébként a tevékenységét végzi. Erről a
járási hivatal hoz döntést. A Háziorvos helyettesítése a háziorvosi tevékenység ellátására
jogosító működési engedélyben meghatározottak szerint történik.

17. A Háziorvos a háziorvosok számára előírt  nyilvántartásokat  köteles vezetni,  és köteles
határidőre eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

18. A  Háziorvos  mindaddig  ügyeleti  ellátásra  nem  kötelezhető,  amíg  érvényes  működési
engedéllyel  rendelkező  ügyeleti  szolgáltatóval  ügyeleti  ellátásra  szerződése  van  az
Önkormányzatnak.

19. A  Háziorvos  a  határozott  idő  lejártát  követő  hónap  15.  napjáig  köteles  beszámolót
készíteni Bázakerettye Község Önkormányzata részére.
Az  Önkormányzat  biztosítja  a  Bázakerettye  felnőtt  háziorvosi  körzetműködéséhez
szükséges  háziorvosi  rendelőt  az  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásához  szükséges
szakmai  minimumfeltételekről  szóló  60/2003.  (X.20.)  ESzCsM  rendeletben  előírt
minimum  alapfelszereltséggel,  berendezéssel,  illetve  informatikai  háttérrel  együtt.  A
rendelő  átadásakor  a  felszereltségről,  berendezésről  leltár  készül.  Az  alapfelszereltség
pótlásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.

20. A Háziorvos köteles a felszerelések, műszerek szakszerű, rendeltetésszerű használatáról
gondoskodni. A nem megfelelő használatból eredő károk a háziorvost terhelik.

21. A  Háziorvos  vállalja  az  előírásoknak  megfelelő  szakképzettségű  szakdolgozó
foglalkoztatását. A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó adatait a
2. melléklet tartalmazza.

22. Az  Önkormányzat  gondoskodik  a  rendelő  közüzemi  költségeinek  fizetéséről
(villamosenergia, fűtés, vízdíj, vezetékes telefon, veszélyes hulladékszállítás, internet díj),
a rendelő karbantartási munkáinak elvégzéséről, az informatikairendszer működéséről, az
irodai felszerelések biztosításáról.

23. A  Háziorvos  köteles  az  Önkormányzat  felé  jelezni  a  feladat-ellátáshoz  szükséges
eszközök, felszerelések pótlására vonatkozó igényét, illetve köteles bejelenteni a jelentős
káreseményt, váratlan meghibásodásokat.

24. Jelen szerződés közös megegyezéssel, felmondással, vagy azonnali hatályúfelmondással
szüntethető meg.

25. Mind az Önkormányzat,  mind a Háziorvos jogosult  a feladatellátási  szerződéstírásban,
indokolással ellátva 1 hónapos felmondási idővel felmondani.  A felmondási idő alatt  a
Háziorvos köteles változatlan tartalommal a folyamatos ellátást biztosítani.

26. A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  jelen  szerződés  bármelyikük  kezdeményezésére,
közös megegyezéssel módosítható, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra.

27. A szerződő felek szerződés  megszűnéssel,  módosítással  kapcsolatos  jognyilatkozatokat
egymásnak kizárólag írásban tehetnek.

28. Jelen  szerződésből  származó,  esetleges  vitás  kérdéseket  egymás  között,  elsősorban
egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

29. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  hatályos  egészségügyi
éstársadalombiztosítási jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V.tv. (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

30. A feladat-ellátási szerződés 2020. május 01. napján lép életbe.



31. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.

32. A szerződés aláírása a következő képviselő-testületi határozatok alapján történt:
Bázakerettye Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat,
Lispeszentadorján Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat,
Kiscsehi Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat,
Maróc Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat,
Lasztonya Község Önkormányzat …./2020. (III. 30.) képviselő-testületi határozat.

Bázakerettye 2020. március 30.

MEGBÍZÓ részéről:

………………………………………
Bázakerettye Község Önkormányzata

képviseli: Csatlós Csilla polgármester

………………………………………
Lispeszentadorján Község

Önkormányzata
képviseli: Árkus Béla polgármester

………………………………………
Kiscsehi Község Önkormányzata
képviseli: Süle Béla polgármester

………………………………………
Maróc Község Önkormányzata

képviseli: Simonyai István polgármester

………………………………………
Lasztonya Község Önkormányzata

képviseli: Andrasekné Cser Mária polgármester

MEGBÍZOTT részéről

…………………………..
Bussay és Társa Bt.

képviseli: Dr. Bussay Dorottya ügyvezető, háziorvos

Ellenjegyzés 

Ellenjegyző neve és beosztása Dátum Aláírás

Pénzügyi 
ellenjegyzés

Pataki Nelli 
pénzügyi ügyintéző

2020.03.30. ………………

Jogi ellenjegyzés
Dr. Resch Karolina 
jegyző

2020.03.30. ………………

Mellékletek:
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1. számú melléklet: Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzéke
2.  számú  melléklet:  A  háziorvosi  feladat-ellátásban  részt  vevő  egészségügyi  dolgozók
megnevezése
3. számú melléklet: Megbízottat helyettesítő háziorvosok megnevezése

1. számú melléklet

Ellátási Körzetek

Bázakerettye: a község teljes közigazgatási területe

Kiscsehi:a község teljes közigazgatási területe

Lasztonya:a község teljes közigazgatási területe

Lispeszentadorján:a község teljes közigazgatási területe

Maróc:a község teljes közigazgatási területe

2. számú melléklet

A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó megnevezése

Boáné Varga Katalin

születésinév,hely,idő:Varga Katalin, Nagykanizsa, 1992.10.23. 

anyja neve: Farkas  Ilona

lakcím: 8872 Muraszemenye, Rákóczi út 31.

Az  egészségügyi  dolgozó  adataiban  történő  változás  nem  eredményezi  a  szerződés
módosítását.

3. számú melléklet

Megbízottat helyettesítő háziorvosok megnevezése

Dr. Horváth Tibor

születési hely, idő: 1985.03.28.

anyja neve.:Harangfalvi Ágota

lakcím:8756 Nagyrécse Kossuth u.64.

pecsétszáma:72076




