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Üi: dr. Ákosi Ádám       megkötése a Közhivatalok házába 
         költözött orvosokkal 

Melléklet: Feladat-ellátási 
szerződés tervezetek 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
M a k ó 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Makó városában a Kórház utcai rendelőintézet felújítása következtében két gyermekorvosnak, két 
felnőtt háziorvosnak és öt fogorvosnak át kellett költöznie a Hollósy Kornélia u. 2/a szám alá a 
Közhivatalok házában kialakított rendelőintézetbe. A címváltozás következtében szükségessé vált a 
köztük és Makó Város Önkormányzata között fennálló feladat-ellátási szerződések módosítása. A 
feladat-ellátási szerződések kötelező tartalmi elemeit az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. § (1) bekezdése határozza meg. Mivel a jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási 
szerződések egy része a régebbi keletkezés okán nem tartalmazza a törvényben előírt feltételeket, ezért 
célszerű minden orvossal a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő új feladat-ellátási szerződés 
megkötése.  
 
A feladat-ellátási szerződések megkötését követően az orvosok kötelezettsége ennek alapján a működési 
engedélyük módosítása, és az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével az új finanszírozási szerződés 
megkötése.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében, - figyelemmel a 
4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra - az alábbi döntéseket hozza.  
 

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosok működési engedélyének módosítása 
valamint és az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötendő finanszírozási szerződésük 
megkötése érdekében – két házi gyermekorvosi, két felnőtt háziorvosi és öt vegyes 

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
FROM THE MAYOR OF MAKÓ 
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fogorvosi körzet feladatainak ellátására – területi ellátási kötelezettséggel, a 
mellékletben szereplő feltételekkel, feladat-ellátási előszerződést köt a következőkkel: 
 
- Multimed Egészségszolgáltató Betéti Társaság (képv: Dr. Birta László) 
- Dr. Jeszenszkyné Dr. Makány Julianna egyéni vállalkozó 
- Dr. Szalkanovics Bernadett Ágnes egyéni vállalkozó 
- 4Children Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képv: Dr. Horváthné Dr. Czanik 
Sarolta) 
- Dr. Kedvessy Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képv: Dr. Kedvessy Tamás) 
- Dr. Simenszky Csilla egyéni vállalkozó 
- Dr. Gale Anita Katalin egyéni vállalkozó 
- Dr. Faludi Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képv: Dr. Faludi Zoltán) 
- Dr. Grünberg Fogászati és Egészségügyi Bt.  

 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak tekintetében felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződések tervezet szerinti megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Dr. Gale Anita Katalin 6900 Makó, Széchenyi tér 18-20. IV. 63., fogorvos 
- Dr. Simenszky Csilla 6900 Makó, Széchenyi tér 18-20. IV. 63., fogorvos 
- Dr. Kedvessy Tamás 6900 Makó, Szép u. 11., fogorvos 
- Dr. Grünberg Gabriel 6725 Szeged, Tisza Lajos utca 50., fogorvos 
- Dr. Faludi Zoltán  6900 Makó, Hajnóczy u. 18.  fogorvos 
- Barnáné Dr. Szalkanovics Bernadett 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. A1/4. gyermekorvos 
- Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta 6723 Szeged, Gém u. 14. III/8., gyermekorvos 
- Dr. Birta László 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16. V/2., felnőtt háziorvos 
- Dr. Jeszenszkyné Dr. Makány Julianna 6900 Makó, Zrínyi u. 2., felnőtt háziorvos 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
- Irattár 
 
Makó, 2015. március 19.  
 
                           Farkas Éva Erzsébet 
            polgármester 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
(háziorvos) 

 
mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22., 
képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), (továbbiakban Önkormányzat), másrészről 
háziorvos (továbbiakban: háziorvos) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy aháziorvos által megszerzett jogerős 
praxisengedély, valamint működési engedély birtokában az alábbi tartalommal 
határozatlan időre szerződést kötnek: 
 
1.Az Önkormányzat és aháziorvosezen szerződést az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.3.) Korm. rendelet 8. §-ra figyelemmel, annak érdekében kötik meg, hogy Makó város …. 
számú felnőttháziorvosi körzetében a háziorvos a szerződés hatályba lépésétől kezdődően 
afelnőtt háziorvosi feladat finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével 
közvetlenül köt szerződést területi ellátási kötelezettség mellett. 
 
2. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött 
megállapodás alapján a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerinti területi ellátási 
kötelezettséggel járó folyamatos felnőtt háziorvosi ellátást biztosít a szerződésben 
meghatározott körzetében a lakosság számára, betartva a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint 
az orvosi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat. 
 
3. A háziorvos a szerződés alapján a …. számú felnőttháziorvosi körzetet látja el, melynek 
területi határait Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
A tevékenységet végző háziorvos neve Dr…………., aki a jelen szerződés tárgyát képező 
egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 
 
4. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 40 órát rendel a lakosság érdekét 
figyelembe vevő általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési 
idő szerint, ezen belül munkanapokon legalább 4 órát rendel, a napi munkaidő hátralévő 
részében (további 4 óra) a területi betegek ellátása, prevenciós feladatok végzése történik. 
Sürgős szükség illetve veszélyeztető állapot estében – az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben meghatározottak szerint –házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a 
fekvőbetegek lakáson történő ellátását. 
A háziorvos tudomásul veszi, hogy a munkaidő betartásának ellenőrzése az Önkormányzat 
joga. 
 
5. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a háziorvos térítés 
nélküli használatába adja a Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a. szám alatti ingatlanban lévő felnőtt 
háziorvosi rendelőt. 
 
6. A háziorvos köteles a rendelőt rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes 
használattal, tevékenységgel okozott károkért a Ptk. ide vonatkozó szabályai szerint tartozik 
felelősséggel. 
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A rendelőt jelen megállapodás bármely címen történő megszűnése esetén köteles az 
Önkormányzat használatába tisztasági festés elvégzését követően, a leltár szerint átvett 
berendezési tárgyakkal, műszerekkel együtt visszaadni. 
Felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását csak az 
Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezheti. 
 
7. A háziorvos részére átadott rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való 
alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. A 
rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villany, telefon és az évenkénti belső tisztasági 
festés, stb.) berendezések működtetésre való alkalmasságának biztosítása a háziorvos 
kötelessége. 
 
8. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi 
önkormányzati működtetésben lévő intézmény szintjén biztosít. 
 
9. Az orvosi rendelőnek a ….. számú háziorvosi körzet működése során felmerülő közüzemi 
költségeit (víz, villany, fűtés, telefon, internet, csatorna, szemétszállítás) a háziorvos – külön 
megállapodásban rögzítettek szerint – viseli. A veszélyes-hulladék előírás szerinti 
megsemmisítése, elhelyezése a háziorvos kötelessége. 
 
10. Az Önkormányzat aháziorvosrendelkezésre bocsátja az orvosi rendelő felszereléseit és 
műszereit, amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott alapfelszereltségnek. A háziorvos által leltár szerint átvett alapfelszereléseket 
és azok javítását, karbantartását és pótlását a háziorvos biztosítja. Az alapfelszereltségen túli, 
az 50.000,-Ft egyedi érték feletti tárgyi eszköz beszerzéséhez az Önkormányzat anyagi 
lehetőségeitől függően járul hozzá. 
 
11. A háziorvos saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, egyszer 
használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, laboratóriumi alapanyagok, 
munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. 
 
12. A működéshez szükséges szakhatósági engedélyek megszerzése a háziorvos 
kötelezettsége. 
 
13. A háziorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisában dolgozók 
továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. A feladati ellátásához a szakmai 
előírásoknak megfelelő, az előírt képzettséggel rendelkező személyeket alkalmazza. 
 
14. A háziorvos akadályoztatása (szabadság, betegség, hivatalos távollét) esetén megfelelő 
helyettesről saját költségén maga köteles gondoskodni. Helyettesítést csak olyan felnőtt 
háziorvos láthat el, aki a felnőtt háziorvosi feladatkörre előírt szakképesítéssel rendelkezik 
vagy ennek megfelelő felügyelet biztosított. Az alkalmazott helyettesítésre értelem szerűen 
ugyanezen rendelkezések vonatkoznak. 
 
15. A háziorvos vállalja, hogy a rendelési időn túl részt vesz a Makói kistérség Többcélú 
Társulása által működtetettháziorvosi ügyelet ellátásában külön díjazás ellenében, és egyben 
kijelenti, hogy ennek ellátására a szolgálat mindenkori működtetőjével saját döntése 
alapjánszerződést kötött. A háziorvos a szerződés szerint köteles a működési területére 
szervezett ügyeletben részt venni. A háziorvos egy beosztási ciklus alatt a rendelkezésére álló 
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körzetek számától függő időarányos ügyeleti időre kötelezett. Ügyeletben történő 
helyettesítéséről maga köteles gondoskodni, a helyettesítés szakmai felügyeletét 
(szuperügyelet) térítés nélkül vállalja. Az ügyeletben csak sürgősségi hívásokat láthat el, az 
ügyeletben rendszeres házi háziorvosi tevékenységet nem folytathat. A háziorvos ügyeletben 
kézi eszközeit és ruházatát maga biztosítja, továbbá az ügyeletbe történő munkába járásáról 
maga köteles gondoskodni. 
 
16. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátáson túli, a jogszabály alapján térítés 
ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a háziorvos saját bevételként kezeli. A 
regisztrált betegektől térítést nem kérhet. 
 
17. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés 
tárgyát képező ….. számú felnőtt háziorvosi körzet számára, a külön jogszabályokban 
meghatározott, a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a háziorvost illesse meg, és azt 
a szerződés hatályba lépésétől a háziorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási Pénztár. 
 
18. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a közte és az Egészségbiztosítási Pénztár 
között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről történő felmondása, illetve a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve engedélyének 
visszavonását 48 órán belül bejelenti. 
 
19. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik: 
- rendes felmondással 
- rendkívüli felmondással. 
 
a./ A szerződés közös megegyezéssel bármikor – ennek hiányában írásban benyújtott 
6hónapos felmondási idő mellett lehet megszüntetni. A felmondást indokolni kell. A 
szerződés az Önkormányzat részéről csak közérdekből, míg a háziorvos részéről nyomós 
magánérdekből mondható fel. 
 
b./ Rendkívüli felmondásnak van helye: 
- ha bármelyik fél a szerződésben vagy jogszabályban foglalat kötelezettségét megszegi, 
feladatát nem teljesíti, 
- ha a háziorvos jogszabály alapján finanszírozott tevékenysége ellátásáért bizonyítottan 
térítést kér, 
- ha a háziorvos az ügyelet szabályait nem tartja be, 
- ha a háziorvos bizonyítottan nem megfelelő szintű szakmai munkát végez, 
- ha a háziorvos rendszeresen vagy tartósan helyettesítésre szorul, az Önkormányzat 
mérlegelés tárgyává teheti a szerződés egyoldalú felbontását, 
- ha az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött szerződés bármely okból megszűnik, 
- ha a háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
 
20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos az általa bevitt tárgyi eszközökre 
a megfelelő vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak tekintetében 
semminemű felelősség nem terheli. 
 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
háziorvos által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
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22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása 
és felelősségbiztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti módon és 
tartalommal a tevékenységet végző háziorvos feladata. A háziorvosezen szerződésben 
rögzített szolgáltatása során az általa okozott kár megtérítésért teljes felelősséggel tartozik. 
 
23. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését követően a Makó 
Hollósy Kornélia u. 2/a. szám alatti orvosi rendelő vonatkozásában beszerzi a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által számára kiadott jelen 
szerződésben meghatározott ellátási körzetre vonatkozó működési engedélyt, illetőleg az 
Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül finanszírozási szerződést köt. 
 
24. Felek között korábban ugyan ezen feladat ellátására létrejött szerződések és azok 
módosításai jelen szerződés aláírásával hatályukat vesztik. 
 
25. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar 
Orvosi kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. 
 
26. Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat 
tárgyalások útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére szerződő felek kikötik – értékhatártól 
függően – a Makói Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint a vonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az 
irányadók. 
 
28. Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Makó, 2015. március  
 
 
Makó Város Önkormányzata  
képviseletében: 
 
 
 
          Farkas Éva Erzsébet 
polgármesterháziorvos 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
(gyermekorvos) 

 
mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22., 
képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), (továbbiakban Önkormányzat), másrészről 
………………………….. gyermekorvos (továbbiakban: gyermekorvos) között alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyermekorvos által megszerzett praxisjog, 
valamint működési engedély birtokában az alábbi tartalommal határozatlan időre 
szerződést kötnek: 
 
1.Az Önkormányzat és agyermekorvosezen szerződést az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.3.) Korm. rendelet 8. §-ra figyelemmel, annak érdekében kötik meg, hogy Makó város 
….. számú házi gyermekorvosi körzetében a gyermekorvos a szerződés hatályba lépésétől 
kezdődően a házi gyermekorvosi feladat finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap 
kezelőjével közvetlenül köt szerződést területi ellátási kötelezettség mellett. 
A gyermekorvos ugyancsak ellátja az önkormányzati fenntartású 
……………………vonatkozásában az iskola-egészségügyi feladatokat, mely feladat 
finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül köt szerződést. 
 
2. A gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével 
kötött megállapodás alapján a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerinti területi ellátási 
kötelezettséggel járó folyamatos házi gyermekorvosi ellátást biztosít a szerződésben 
meghatározott körzetében a lakosság számára, betartva a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint 
az orvosi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat. 
 
3. A gyermekorvos a szerződés alapján a ….. számú házi gyermekorvosi körzetet látja el, 
melynek területi határait Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
A tevékenységet végző gyermekorvos neve Dr. ………………….., aki a jelen szerződés 
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 
 
4. A gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 40 órát rendel a lakosság érdekét 
figyelembe vevő általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési 
idő szerint, ezen belül munkanapokon legalább 4 órát rendel, a napi munkaidő hátralévő 
részében (további 4 óra) a területi betegek ellátása, prevenciós feladatok végzése történik. 
Sürgős szükség illetve veszélyeztető állapot estében – az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben meghatározottak szerint –házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a 
fekvőbetegek lakáson történő ellátását. 
A gyermekorvos tudomásul veszi, hogy a munkaidő betartásának ellenőrzése az 
Önkormányzat joga. 
 
5. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a gyermekorvos térítés 
nélküli használatába adja a Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a. szám alatti ingatlanban lévő 
földszint 4. számúgyermekorvosi rendelőt. 
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6. A gyermekorvos köteles a rendelőt rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes 
használattal, tevékenységgel okozott károkért a Ptk. ide vonatkozó szabályai szerint tartozik 
felelősséggel. 
A rendelőt jelen megállapodás bármely címen történő megszűnése esetén köteles az 
Önkormányzat használatába tisztasági festés elvégzését követően, a leltár szerint átvett 
berendezési tárgyakkal, műszerekkel együtt visszaadni. 
Felek megállapodnak abban, hogy a gyermekorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását csak 
az Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezheti. 
 
7. A gyermekorvos részére átadott rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való 
alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. A 
rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villany, telefon és az évenkénti belső tisztasági 
festés, stb.) berendezések működtetésre való alkalmasságának biztosítása a gyermekorvos 
kötelessége. 
 
8. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi 
önkormányzati működtetésben lévő intézmény szintjén biztosít. 
 
9. Az orvosi rendelőnek a ….. számú gyermekorvosi körzet működése során felmerülő 
közüzemi költségeit (víz, villany, fűtés, telefon, internet, csatorna, szemétszállítás) a 
gyermekorvos – külön megállapodásban rögzítettek szerint – viseli. A veszélyes-hulladék 
előírás szerinti megsemmisítése, elhelyezése a gyermekorvos kötelessége. 
 
10. Az Önkormányzat agyermekorvosrendelkezésre bocsátja az orvosi rendelő felszereléseit 
és műszereit, amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott alapfelszereltségnek. A gyermekorvos által leltár szerint átvett 
alapfelszereléseket és azok javítását, karbantartását és pótlását a gyermekorvos biztosítja. Az 
alapfelszereltségen túli, az 50.000,-Ft egyedi érték feletti tárgyi eszköz beszerzéséhez az 
Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően járul hozzá. 
 
11. A gyermekorvos saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, egyszer 
használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, laboratóriumi alapanyagok, 
munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. 
 
12. A működéshez szükséges szakhatósági engedélyek megszerzése a gyermekorvos 
kötelezettsége. 
 
13. A gyermekorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisában dolgozók 
továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. A feladati ellátásához a szakmai 
előírásoknak megfelelő, az előírt képzettséggel rendelkező személyeket alkalmazza. 
 
14. A gyermekorvos akadályoztatása (szabadság, betegség, hivatalos távollét) esetén 
megfelelő helyettesről saját költségén maga köteles gondoskodni. Helyettesítést csak olyan 
gyermekorvos láthat el, aki a gyermekorvosi feladatkörre előírt szakképesítéssel rendelkezik 
vagy ennek megfelelő felügyelet biztosított. Az alkalmazott helyettesítésre értelem szerűen 
ugyanezen rendelkezések vonatkoznak. 
 
15. A gyermekorvos vállalja, hogy a rendelési időn túl részt vesz a Makói kistérség Többcélú 
Társulása által működtetett házi gyermekorvosi ügyelet ellátásában külön díjazás ellenében, 
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és egyben kijelenti, hogy ennek ellátására a szolgálat mindenkori működtetőjével saját 
döntése alapjánszerződést kötött. A gyermekorvos a szerződés szerint köteles a működési 
területére szervezett ügyeletben részt venni. A gyermekorvos egy beosztási ciklus alatt a 
rendelkezésére álló körzetek számától függő időarányos ügyeleti időre kötelezett. Ügyeletben 
történő helyettesítéséről maga köteles gondoskodni. Az ügyeletben rendszeres házi 
gyermekorvosi tevékenységet nem folytathat. A gyermekorvos az ügyeletben kézi eszközeit 
és ruházatát maga biztosítja, továbbá az ügyeletbe történő munkába járásáról maga köteles 
gondoskodni. 
 
16. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátáson túli, a jogszabály alapján térítés 
ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a gyermekorvos saját bevételként 
kezeli. A regisztrált betegektől alapellátásesetén térítést nem kérhet. 
 
17. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés 
tárgyát képező ….. számú gyermekorvosi körzet számára, a külön jogszabályokban 
meghatározott, a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a gyermekorvost illesse meg, 
és azt a szerződés hatályba lépésétől a gyermekorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási 
Pénztár. 
 
18. A gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a közte és az Egészségbiztosítási Pénztár 
között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről történő felmondása, illetve a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve engedélyének 
visszavonását 48 órán belül bejelenti. 
 
19. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik: 
- rendes felmondással 
- rendkívüli felmondással. 
 
a./ A szerződés közös megegyezéssel bármikor – ennek hiányában írásban benyújtott 
6hónapos felmondási idő mellett lehet megszüntetni. A felmondást indokolni kell. A 
szerződés az Önkormányzat részéről csak közérdekből, míg a gyermekorvos részéről nyomós 
magánérdekből mondható fel. 
 
b./ Rendkívüli felmondásnak van helye: 
- ha bármelyik fél a szerződésben vagy jogszabályban foglalat kötelezettségét megszegi, 
feladatát nem teljesíti, 
- ha a gyermekorvos jogszabály alapján finanszírozott tevékenysége ellátásáért bizonyítottan 
térítést kér, 
- ha a gyermekorvos az ügyelet szabályait nem tartja be, 
- ha a gyermekorvos bizonyítottan nem megfelelő szintű szakmai munkát végez, 
- ha a gyermekorvos rendszeresen vagy tartósan helyettesítésre szorul, az Önkormányzat 
mérlegelés tárgyává teheti a szerződés egyoldalú felbontását, 
- ha az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött szerződés bármely okból megszűnik, 
- ha a gyermekorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 
 
20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyermekorvos az általa bevitt tárgyi 
eszközökre a megfelelő vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak 
tekintetében semminemű felelősség nem terheli. 
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21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a gyermekorvost ért kár esetén az Önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
gyermekorvos által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyermekorvosi tevékenység 
minőségbiztosítása és felelősségbiztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások 
szerinti módon és tartalommal a tevékenységet végző gyermekorvos feladata. A 
gyermekorvosezen szerződésben rögzített szolgáltatása során az általa okozott kár 
megtérítésért teljes felelősséggel tartozik. 
 
23. A gyermekorvos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését követően a 
Makó Hollósy Kornélia u. 2/a. szám alatti orvosi rendelő vonatkozásában beszerzi a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által számára kiadott jelen 
szerződésben meghatározott ellátási körzetre vonatkozó működési engedélyt, illetőleg az 
Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül finanszírozási szerződést köt. 
 
24. Felek között korábban ugyan ezen feladat ellátására létrejött szerződések és azok 
módosításai jelen szerződés aláírásával hatályukat vesztik. 
 
25. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar 
Orvosi kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. 
 
26. Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat 
tárgyalások útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére szerződő felek kikötik – értékhatártól 
függően – a Makói Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint a vonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az 
irányadók. 
 
28. Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Makó, 2015. március  
 
 
Makó Város Önkormányzata  
képviseletében: 
 
 
          Farkas Éva Erzsébet 
polgármestergyermekorvos 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
(fogorvos) 

 
mely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22., 
képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester), (továbbiakban Önkormányzat), másrészről Dr. 
………………………………………., fogorvos (továbbiakban: fogorvos) között alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fogorvos által megszerzett jogerős 
praxisengedély, valamint működési engedély birtokában az alábbi tartalommal 
határozatlan időre szerződést kötnek: 
 
1.Az Önkormányzat és a fogorvos ezen szerződést az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.3.) Korm. rendelet 8. §-ra figyelemmel, annak érdekében kötik meg, hogy Makó város 
….. számú vegyes, gyermek- és felnőtt korú lakosságot ellátó fogorvosi körzetében a 
fogorvos a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a fogorvosi feladat finanszírozására az 
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével közvetlenül köt szerződést területi ellátási kötelezettség 
mellett. 
 
2. A fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött 
megállapodás alapján a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerinti területi ellátási 
kötelezettséggel járó folyamatos gyermek- és felnőtt korú lakosságot ellátó fogorvosi ellátást 
biztosít a szerződésben meghatározott körzetében a lakosság számára, betartva a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben 
foglalt előírásokat, valamint az orvosi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásokat. 
 
3. A fogorvos a szerződés alapján a ….. számú fogorvosi körzetet látja el, melynek területi 
határait Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
A tevékenységet végző fogorvos neve Dr. ……………, aki a jelen szerződés tárgyát képező 
egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 
 
4. A fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 30 órát rendel a lakosság érdekét 
figyelembe vevő általa megállapított, de az önkormányzattal előzetesen egyeztetett rendelési 
idő szerint. 
A fogorvos tudomásul veszi, hogy a munkaidő betartásának ellenőrzése az Önkormányzat 
joga. 
 
5. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a fogorvos térítés 
nélküli használatába adja a Makó, Hollósy Kornélia u. 2/a. szám alatti ingatlanban lévő 
fogorvosi rendelőt. 
 
6. A fogorvos köteles a rendelőt rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes 
használattal, tevékenységgel okozott károkért a Ptk. ide vonatkozó szabályai szerint tartozik 
felelősséggel. 
A rendelőt jelen megállapodás bármely címen történő megszűnése esetén köteles az 
Önkormányzat használatába tisztasági festés elvégzését követően visszaadni. 
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Felek megállapodnak abban, hogy a fogorvos a rendelő korszerűsítését, átalakítását csak az 
Önkormányzat engedélyével és azzal kapcsolatos külön megállapodás szerint végezheti. 
 
7. A fogorvos részére átadott rendelő állagának megóvása, orvosi működésre való 
alkalmasságának biztosítása (víz, gáz, villany, érintésvédelem) az Önkormányzat feladata. A 
rendelőn belüli falon kívül lévő (víz, gáz, villany, telefon és az évenkénti belső tisztasági 
festés, stb.) berendezések működtetésre való alkalmasságának biztosítása a fogorvos 
kötelessége. 
 
8. Az ingatlanra biztosítási szerződés megkötése az Önkormányzat feladata, melyet a többi 
önkormányzati működtetésben lévő intézmény szintjén biztosít. 
 
9. Az orvosi rendelőnek a …... számú fogorvosi körzet működése során felmerülő közüzemi 
költségeit (víz, villany, fűtés, telefon, internet, csatorna, szemétszállítás) a fogorvos – külön 
megállapodásban rögzítettek szerint – viseli. A veszélyes-hulladék előírás szerinti 
megsemmisítése, elhelyezése a fogorvos kötelessége. 
 
10. A fogorvos saját költségén maga gondoskodik a fogorvosi ellátás biztosításához szükséges 
eszközök biztosításáról, mely eszközök felújításához, javításához, új eszköz vásárlásához az 
Önkormányzat a költségvetési lehetőségei függvényében biztosít anyagi támogatást. 
 
11. A fogorvos saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, egyszer 
használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, laboratóriumi alapanyagok, 
munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. 
 
12. A működéshez szükséges szakhatósági engedélyek megszerzése a fogorvos 
kötelezettsége. 
 
13. A fogorvos köteles tudását magas szinten tartani, a saját és a praxisában dolgozók 
továbbképzésének finanszírozásáról gondoskodni. A feladati ellátásához a szakmai 
előírásoknak megfelelő, az előírt képzettséggel rendelkező személyeket alkalmazza. 
 
14. A fogorvos akadályoztatása (szabadság, betegség, hivatalos távollét) esetén megfelelő 
helyettesről saját költségén maga köteles gondoskodni. Helyettesítést csak olyan fogorvos 
láthat el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt szakképesítéssel rendelkezik vagy ennek 
megfelelő felügyelet biztosított. Az alkalmazott helyettesítésre értelem szerűen ugyanezen 
rendelkezések vonatkoznak. 
 
15. A fogorvos vállalja, hogy személyes részvételével, saját költségére, saját rendelőjében, 
havi beosztásban biztosítja az ügyeleti ellátást, amely szombat, vasárnap, ünnepnap napi 3 óra 
rendelési időt jelent (de. 8-11 óráig). Ez magában foglalja az akut ellátást, egyéb ellátások 
esetén a jogszabályban foglalt térítési díjak alkalmazását. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 
fogászati ügyelet rendelési idejét az Önkormányzat lapjában folyamatosan megjelenteti. 
 
16. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátáson túli, a jogszabály alapján térítés 
ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a fogorvos saját bevételként kezeli. A 
regisztrált betegektől térítést nem kérhet. 
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17. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával feltétlen beleegyezését adja, hogy a szerződés 
tárgyát képező …. számú fogorvosi körzet számára, a külön jogszabályokban meghatározott, 
a praxis működtetésére biztosított teljes összeg a fogorvost illesse meg, és azt a szerződés 
hatályba lépésétől a fogorvos számlájára utalja az Egészségbiztosítási Pénztár. 
 
18. A fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a közte és az Egészségbiztosítási Pénztár 
között létrejött finanszírozási szerződés bármely fél részéről történő felmondása, illetve a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve engedélyének 
visszavonását 48 órán belül bejelenti. 
 
19. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik: 
- rendes felmondással 
- rendkívüli felmondással. 
 
a./ A szerződés közös megegyezéssel bármikor – ennek hiányában írásban benyújtott 
6hónapos felmondási idő mellett lehet megszüntetni. A felmondást indokolni kell. A 
szerződés az Önkormányzat részéről csak közérdekből, míg a fogorvos részéről nyomós 
magánérdekből mondható fel. 
 
b./ Rendkívüli felmondásnak van helye: 
- ha bármelyik fél a szerződésben vagy jogszabályban foglalat kötelezettségét megszegi, 
feladatát nem teljesíti, 
- ha a fogorvos jogszabály alapján finanszírozott tevékenysége ellátásáért bizonyítottan 
térítést kér, 
- ha a fogorvos az ügyelet szabályait nem tartja be, 
- ha a fogorvos bizonyítottan nem megfelelő szintű szakmai munkát végez, 
- ha a fogorvos rendszeresen vagy tartósan helyettesítésre szorul, az Önkormányzat 
mérlegelés tárgyává teheti a szerződés egyoldalú felbontását, 
- ha az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével kötött szerződés bármely okból megszűnik, 
- ha a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
 
20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fogorvos az általa bevitt tárgyi eszközökre a 
megfelelő vagyonbiztosítást megköti. Az Önkormányzatot ezen tárgyak tekintetében 
semminemű felelősség nem terheli. 
 
21. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén az Önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
fogorvos által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása 
és felelősségbiztosítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti módon és 
tartalommal a tevékenységet végző fogorvos feladata. A fogorvos ezen szerződésben rögzített 
szolgáltatása során az általa okozott kár megtérítésért teljes felelősséggel tartozik. 
 
23. A fogorvos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megkötését követően a Makó 
Hollósy Kornélia u. 2/a. szám alatti orvosi rendelő vonatkozásában beszerzi a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által számára kiadott jelen 
szerződésben meghatározott ellátási körzetre vonatkozó működési engedélyt, illetőleg az 
Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül finanszírozási szerződést köt. 
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24. Felek között korábban ugyan ezen feladat ellátására létrejött szerződések és azok 
módosításai jelen szerződés aláírásával hatályukat vesztik. 
 
25. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakmai jellegű vitás kérdésekben a Magyar 
Orvosi kamara tárgyban adott véleményét veszik figyelembe. 
 
26. Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat 
tárgyalások útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére szerződő felek kikötik – értékhatártól 
függően – a Makói Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint a vonatkozó egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az 
irányadók. 
 
28. Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Makó, 2015. március  
 
 
Makó Város Önkormányzata  
képviseletében: 
 
 
 
          Farkas Éva Erzsébet 
polgármester                                                            fogorvos 




