
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. július 11-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
118/2022.(VII.11.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
feladat-ellátási szerződést.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a feladat-ellátási szerződés aláírására.  
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetője 
5.) Dr. Nagy András 
6.) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
         Fédererné Makk Erzsébet sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2022. július 11. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészt Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet 
út 171.) képviseli Tatár László polgármester, - továbbiakban megbízó- 

és Dr. Nagy András –továbbiakban: megbízott- (sz.: Nagy András, szül.: Szolnok,1987.09. 
15., an.: Tóth Sarolta, adóazonosító jel: 8440861141, nyilvántartási szám: 81055, cím: 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 141.) háziorvos között a Fegyvernek Város Önkormányzata 
által működtetett (telephely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A)  I. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ( ágazati azonosító szám: 160090010) háziorvosi feladatainak ellátására, 
területi kötelezettséggel egészségügyi szolgálati jogviszony foglalkoztatási formában az 
alábbi feltételek mellett: 

 

1./ Általános rendelkezések: 

1.1/ A megbízó megbízza a megbízottat a Fegyvernek I. számú felnőtt háziorvosi körzet 
feladatainak az egészségügyi és az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségeinek 
ellátásával területi ellátási kötelezettséggel. 

1.2/ A szerződő felek, megállapodnak abban, hogy a megbízott egészségügyi 
tevékenységének folytatására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály által kiadott működési engedély 
szerint köteles feladatát ellátni. 

1.3/ A megbízott az I. számú felnőtt háziorvosi körzetet területi ellátási kötelezettséggel a 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2022.(VII.11.) számú határozata 
alapján látja el. 

1.4/ Jelen feladat-ellátási szerződést 2022. augusztus 1. napjától határozatlan időre kötik. 

 

2./ Önkormányzat jogai és kötelezettségei 

2.1/ Fegyvernek Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja megbízott részére az 
átvállalt feladat ellátásához szükséges Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. szám alatti I. 
számú háziorvosi rendelőt és a minimumfeltétel szerinti eszközöket. 

2.2/ A megbízó a megbízott rendelési idejét előzetes egyeztetések után a mindenkor érvényes 
működési engedély alapján határozza meg. A működési engedélyben foglalt feltételek 
meglétét és a rendelési idő betartását a megbízó jogosult bármikor ellenőrizni vagy erről 
írásban tájékoztatást kérni a megbízottól. 

Hétfő:   08:00-11:00         
Kedd:   08:00-11:00     



Szerda:  08:00-11:00 
Csütörtök:  12:00-15:00 
Péntek:  8:00-11:00 

 
2.3 / Az átadott tárgyi eszközök karbantartásáról, javításáról a Fegyverneki Orvosi Rendelő 
gondoskodik. 

2.4/A megbízó feladata a rendelő állagának megóvásáról való gondoskodás. 

2.5/ Fegyvernek Város Önkormányzata a rendelő épületére és a tulajdonát képező nagy értékű 
eszközökre, berendezésekre biztosítással rendelkezik. 

2.6/ A megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály főorvosa felé jelzéssel éljen, illetve etikai 
ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérje. 

2.7/ A települési Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést- indoklással- felmondhatja, ha 
megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökken és a szakmai 
színvonal csökkenést az egészségügyi hatóság az egészségügyi alapellátásért felelős 
önkormányzat kérésére lefolytatott célellenőrzéssel is alátámasztja.  

- Megbízott a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan és súlyosan megszegi, 
(folyamatosságon egymást követő legalább 2 rendelési napot kell érteni) 

- A megbízott súlyosan megszegi az alapellátás finanszírozásával vonatkozó szerződést és a 
szerződés megszegése miatt annak azonnali felmondásának lehetősége fennáll, 

2.8/ Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondja, amennyiben a megbízott részére 
kiadott működési engedély visszavonásra kerül. 

- A megbízott a megbízottnak a felnőtt háziorvosi alapellátás finanszírozására vonatkozó 
szerződését felmondták. 

- A megbízott az önálló orvosi tevékenység gyakorlására előírt bármely jogszabályi 
feltételnek nem felel meg.  

 

3./ Megbízott jogai és kötelezettségei: 

3.1/ A megbízott gondoskodik arról, hogy a jogszabályban előírt feladat ellátásához szükséges 
képesítéssel rendelkezzen. A képesítési követelmények hiányából fakadó minden kárért a 
megbízott felel.  

3.2/ A megbízott a rendelő helyiségét bérbe nem adhatja, ott kizárólagosan az alapellátáshoz 
kapcsolódó, az ÁNTSZ működési engedélyében meghatározott közfinanszírozott felnőtt 
háziorvosi alapellátási tevékenységet végezhet. A feladat-ellátási szerződés megszűnésével a 
használati jog is megszűnik.  



3.3/ A megbízott vállalja, hogy az I. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó ellátottak 
részére a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő 
háziorvosi ellátást nyújt. Együttműködik a megbízóval az általános egészségügyi információs 
igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések). Vállalja 
továbbá, hogy a rendelési idő változtatását előzetesen egyezteti a megbízóval. 

3.4/ A megbízott akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettség 
mellett - a helyettesítéséről gondoskodik. A helyettes háziorvosnak rendelkeznie kell a 
feladatkörre előírt képesítéssel. A Helyettesítést a Salus-Med 2000 Eü. Szolg. Bt. háziorvosa 
Dr. Tóth Sarolta és a Fegyverneki Orvosi Rendelő alkalmazottja Dr. Landgraf József végzi.  

3.5/ A megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni, azokat 
kérésre megbízó részére átadni. 

3.6/ A megbízott vállalja, hogy az épületre, tevékenységre vonatkozó munka-, tűz-, baleset-, 
környezetvédelmi, vagyonvédelmi stb. előírásokat magára nézve is kötelezőnek tartja. Ezen 
szabályok be nem tartásából eredő károk megtérítése a megbízottat terheli. 

3.7/ A leltár szerint átvett eszközöket a területi ellátási kötelezettség megszűnésével köteles a 
tulajdonosnak visszaszolgáltatni az átvétellel megegyezően. 

 

4./ Egyéb rendelkezések 

4.1/ A megbízott kártérítési felelősséggel tartozik minden az általa okozott kárért, a 
1992/XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. 

4.2/ A szerződés felmondása írásban mindkét fél részéről kettő hónapos felmondási 
határidővel történhet, kivéve a 2.7-2.8. pontokban foglaltak teljesülése esetén. 

4.3/ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és 
Társadalombiztosítási jogszabályok a Polgári Törvénykönyv, valamint az Egészségügyi 
szolgálati jogviszony jogállásáról szóló tv. rendelkezései az irányadók.  

4.4/ Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy közöttük létrejött szerződést az időközben 
esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban 
módosítják. 

 

Fegyvernek, 2022 július 11. 

 

Tatár László       Dr. Nagy András 
polgármester             háziorvos 
   megbízó             megbízott 

 




