
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. február 26-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
18/2015.(II.26.) sz.                                                  önkormányzati határozat: 
 
Szándéknyilatkozat a Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 
praxisjogának átadásáról 
  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozattal 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2015. június 1-i hatállyal a Fegyvernek Város 
Önkormányzat területén a Life-Volume Kft. által működtetett I. számú háziorvosi 
szolgálat praxisjogát Dr. Fucskó Csilla háziorvos megszerezze és vállalkozói 
jogviszony keretében végezze a feladatellátást. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület a mellékelt Feladat-ellátási 

Előszerződést elfogadja. 
 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy 

a 2015. március havi ülésre terjessze elő - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény szerinti - a Feladat-ellátási szerződés-tervezetet. 

 
Erről értesül: 
      1./  Dr. Fucskó Csilla 

2./  Tatár László polgármester 
3./  Buzás Istvánné dr jegyző 
4./  Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5./  Képviselőtestület tagjai 

 
      Kmft. 
 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Ambrus Dénes sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. február 27. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
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FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 171., adószám: 15736534-2-16, bankszámlaszám: 11745066–15409993) 
képviseletében Tatár László polgármester (továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről Dr Fucskó Csilla (lakcím: 4200, Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23, Szül.hely, 
idő: Debrecen, 1981.05.18., alap nyilvántartási szám: A/69059) – (továbbiakban: Megbízott) 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 18/2015.(II.26.) számon hozott 
önkormányzati határozat alapján szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény (továbbiakban Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján jelen 
előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással 2015. március 31. napjáig 
feladat-ellátási szerződést kötnek, amelyben: 
 
a) Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az általa megszerzett Működési engedély 
birtokában biztosítsa a háziorvosi ellátást Fegyvernek I számú háziorvosi körzetére 
vonatkozóan. 
A I számú orvosi körzet leírása: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003. 
(IX.04.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja szerinti 3. sz. körzetben meghatározott 
közterületek. 
 
b) Megbízott vállalja, hogy ellátja a fent megjelölt körzetben a háziorvosi szolgálatot heti 15 
óra, de napi legalább 2 óra rendelési időben. 
 
c) Szerződő felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely Fegyvernek, Szent Erzsébet 
út 128/a sz. alatti rendelő. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben az Öotv. 2/B. § (1) 
bekezdésében megjelölt tartalommal szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit.  

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés 2015. június 1-i 
hatállyal határozatlan időtartamra kötök meg 
 
4. Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelel, és 
vállalja, hogy jelen előszerződés aláírását követően a Működési engedély iránti kérelmet a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
benyújtja, amely kérelemhez a jelen előszerződést csatolja. 

5. Megbízott továbbá vállalja, hogy a Működési engedély birtokában, a feladat-ellátási 
szerződés megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szervénél a finanszírozási 
szerződés megkötését. 

6. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek 
hiánya esetén. 
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7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az 
irányadók. 

8. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.  
 
 
Fegyvernek , 2015. február 27 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                        …………………………………………. 
Fegyvernek Város Önkormányzata   Dr. Fucskó Csilla 
Tatár László polgármester                    megbízott 
megbízó 
 
 
 
 

         
Záradék: 
Jelen előszerződést Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 18/2015.(II.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 

 


