
 

Feladat-Ellátási Szerződés 
Amely létrejött, 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 

képviseli: Tömöri Balázs polgármester 

a továbbiakban: Önkormányzat 

 

valamint 

 

Név/ cégnév:………………………………….. 

Képviseli: ……………………………………. 

Cégjegyzékszáma:…………………………… 

adószáma: …………………………………… 

a továbbiakban: háziorvos 

 

-együttesen említve: Felek- között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

I. 

A szerződés tárgya: 

1. 

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó helyi közfeladatai közül, az egészségügyi 

alapellátás körébe tartozó, területi ellátási kötelezettséggel működtetendő háziorvosi 

alapellátás biztosítása a háziorvos részéről. 

2. 

Az ellátást nyújtó háziorvos:  ……………………………………. 

3. 

A háziorvos a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az 1. pont alatti egészségügyi 

szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételekkel rendelkezik és egyben vállalja, hogy 

ezen feltételeket a jelen szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja. 

4. 

A területi ellátási kötelezettséggel érintett körzet meghatározása: 

 

A háziorvosi körzetet a jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza. 

 

5. 

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 

5.1. 

Az Önkormányzat a Pilisborosjenő Fő út 18. sz. alatti, az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Egészségházban található 96.06 m2 alapterületű rendelőt és asszisztencia helyiséget, 

betegvárót és mellékhelyiségeket a jelen szerződés teljes időtartamára ingyenesen és nem 

kizárólagos használatra, a háziorvos használatába adja.  

(továbbiakban: rendelő) 

5.2. 

Gondoskodik a rendelő vonatkozásában a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

állagmegóvási, karbantartási és indokolt esetben felújítási igények teljesítéséről, így 

különösen a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a 
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falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével 

járó munkák elvégzéséről. 

5.3. 

Gondoskodik a rendelő vagyonbiztosításáról. 

5.4. 

5.5. 

Jogosult - előzetes bejelentés alapján - a rendelő rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére. 

5.6. 

Jogosult a háziorvostól olyan, a rendelő működtetésével összefüggő olyan adatok bekérésére, 

amelyek nem ütköznek az adatvédelmi előírások körébe, hanem technikai, statisztikai stb. 

kötelezettségei teljesítéséhez szükséges információkat tartalmaznak. 

5.7. 

Az esetleges körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost esetlegesen ért kár esetén az 

Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe 

kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

6. 

A háziorvos jogai és kötelezettségei: 

6.1. 

Köteles a jelen szerződésben foglaltak szerint, a háziorvosi szakmai előírásoknak 

megfelelően, a területileg illetékes finanszírozást biztosító szervvel megkötött finanszírozási 

szerződésben előírtaknak is megfelelve, a jelen szerződésben meghatározott körzetében az 

arra jogosult lakosság számára a  háziorvosi  alapellátási tevékenység nyújtására. Köteles 

továbbá a jelen szerződés időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kötni és fenntartani. 

6.2 

A háziorvos tudomásul veszi, hogy a rendelőt az Önkormányzattal ugyancsak feladat-ellátási 

szerződéssel rendelkező háziorvossal közösen és megosztva jogosult használni azzal, hogy a 

rendelő használatát terhelő rezsiköltségeket fejenként egyenlő arányban viselik, továbbá 

rendelési idejüket úgy alakítják ki, hogy a rendelési időpontok között átfedések ne 

keletkezzenek. 

6.3. 

Vállalja a rendelőt terhelő víz, csatorna, fűtés, világítás költségeinek arányos megtérítését az 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által kiállított számlája alapján havonta utólag, a 

tárgyhónapot követő hónap 20-ik napjáig. Gondoskodik a tevékenysége során keletkező 

veszélyes hulladék megfelelő tárolásáról és elszállításáról. 

6.4. 

Köteles a rendelő rendeltetésszerű használatára azzal, hogy amennyiben abban kár, vagy 

egyéb állagromlás, rongálódás, sérülés következne be, úgy azt haladéktalanul jelenti az 

Önkormányzatnak. 

6.5.. 

A rendelő folyamatos működtetéséhez szükséges fogyóanyagok, eszközök biztosítására, azok 

pótlására, a szakorvos saját költségviselése mellett köteles. 

6.4. 

A rendelési idő:    

 

A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon 

naponta legkevesebb 2 órát rendel, figyelemmel a 6.2. pontban írtakra is. 

6.5. 

Az ügyeleti rend:  
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Az ügyeleti ellátást az Önkormányzat biztosítja, de szükség esetén a háziorvos részt vesz az 

ügyeleti tevékenység ellátásában. 

6.6. 

A helyettesítés rendje: 

 

A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el - aki a háziorvosi, feladatkörre előírt 

személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítéséről, a szakorvos köteles gondoskodni. A 

háziorvos előzetesen köteles bejelenteni az Önkormányzatnak amennyiben tervezett, - egy 

hetet meghaladó- távollétra készül (szabadság) illetve megbetegedése esetén, a lehető 

legrövidebb időn belül. 

6.7. 

A háziorvos köteles a jelen szerződés teljes időtartama alatt, legalább 1 fő egészségügyi 

szakdolgozó (ápoló képesítésű) folyamatos foglalkoztatására, saját költségére. 

6.9. 

A háziorvos tudomásul veszi és elfogadja azt a feltételt, hogy az Önkormányzat jogosult és 

köteles a rendelő épület bejáratánál, és/vagy a rendelő ajtaján, valamint kiadványaiban és 

honlapján elhelyeztetni, illetve közzé tenni, 

 

-a rendelés helyszínét, 

-a rendelés idejét, 

-a biztosítottak számára a rendelés ingyenes igénybe vételének feltüntetését. 

 

6.10. 

A háziorvos rendelési ideje: 

 

A rendelési időt a jelen szerződés II. sz. melléklete tartalmazza. 

7. 

További rendelkezések: 

7.1. 

Felek a jelen szerződést 5 év időtartamra kötik, amely időtartam a szerződés lejárati 

időpontját megelőző 60 nappal   - közös megegyezés alapján – meghosszabbítható. 

7.2. 

A szerződés megszüntetésének esetei: 

7.2.1. 

Az Önkormányzat a jelen szerződést - indoklással - 6 hónap felmondási idő megtartásával 

írásban felmondja, ha 

 

a) 

 a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 

sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 

előírásokat, 

b) 

 a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 

elveszti. 

7.2.2. 

A háziorvos a jelen szerződést legalább 60 napos felmondási határidő megtartásával -

indokolási kötelezettség nélkül- írásban felmondhatja lehetőleg oly módon, hogy az 

Önkormányzatnak legyen elegendő ideje a szakorvos pótlására az adott körzetben. 

7.2.3. 
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A felmondási idő, a felmondó nyilatkozatok igazolt kézhezvételének a napján veszik 

kezdetüket. 

 

8. 

A szerződés megszűnésének további esetei: 

 

A szerződés felmondási határidő nélkül megszűnik azon a napon, amikor 

 

- a háziorvos által, a jelen szerződés alapján működtetett rendelés folytatására irányuló 

hatósági engedély jogerősen visszavonásra kerül, 

- a háziorvos elveszti azokat a személyéhez fűződő jogosítványait, amelyek a jelen 

szerződés szerinti tevékenység folytatásához szükségesek. 

 

9. 

Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § alapján a közfeladatot ellátó 

szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - a törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény 

alapján bárki megismerhesse.  

10. 

A jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi    

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. tv., az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. tv., a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint 

a jelen szerződésre vonatkozó mindenkor érvényes és hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

Felek a jelen négy – egymással mindenben megegyező – példányban készült szerződést, 

amely 6 oldalból áll és 10 pontot tartalmaz, annak mellékletével együtt- alulírott napon és 

helyen, mint – ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Pilisborosjenő, 2020. …………………………… 

 

 

 

………………………………………..                           …………………………………….. 

              Tömöri Balázs  

                      háziorvos                                                                 polgármester 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

Az önkormányzat részéről: 

………………………………… 

 

 

………………………………….. 

Jogi ellenjegyzés az önkormányzat 

részéről: 
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I. sz. Melléklet  
 

A Pilisborosjenő Község Önkormányzata és a Név…………………………  2020….-án 

házorvosi feladat-ellátási szerződéshez 

 

 

….számú felnőtt háziorvosi körzet: 
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II. sz. Melléklet 
 

A Pilisborosjenő Község Önkormányzata és a Név…………………………  2020….-án 

házorvosi feladat-ellátási szerződéshez 

 

A házorvos rendelési ideje: 

 

 


