
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 23-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
47/2015.(IV.23.) sz.                                                 önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő I sz. háziorvosi szolgálat 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 Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László 
polgármestert, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 
§ (1) bekezdése szerint a Total Medical Care Kft. képviseletében eljáró Dr. Fucskó 
Csilla háziorvossal az I. számú háziorvosi szolgálatra – a határozat melléklete 
szerint – a „Feladat-ellátási szerződés”-t megkösse. 

 
2.) Az I. számú körzethez tartozó eszközöket – a jelenlegi működtető háziorvos részéről 

történő átadás-átvétellel egyidejűleg – 2015. május 31-ig kell átadni az új működtető 
részére. 

 
Erről értesül:      

1./  Dr. Fucskó Csilla 
2./  Tatár László polgármester 
3./  Buzás Istvánné dr. jegyző 
4./  Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
5./  Képviselőtestület tagjai 
6./  Fegyverneki Orvosi Rendelő  
 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Ambrus Dénes sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. április 24. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 171., képviseli: Tatár László polgármester) mint Megbízó – továbbiakban: 
Megbízó – és 
 
másrészről a Total Medical Care Kft. (Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23., 
cégjegyzékszáma: 09-09-026834, adószáma: 25167067-1-09, képviseli: Dr. Fucskó Csilla 
ügyvezető /Szül. hely, idő: Debrecen, 1981. 05. 18., an. neve: Gál Irma Juliánna, alap 
nyilvántartási szám: A/69059, adóazonosító jel:8417753125, 4200 Hajdúszoboszló, Koch 
Róbert u. 23. sz. alatti lakos/) mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott – között a 
Fegyvernek város területén található I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 
ellátására, területi kötelezettséggel vállalkozói jogviszony formájában, az alábbi feltételek 
mellett: 
 
1./ Általános rendelkezések: 
 
1.1./ A Megbízott a praxisregiszter alapján a 001245015 kódon nyilvántartott praxis 
tulajdonjogát adásvétel útján birtokolja. A Megbízó megbízza a Megbízottat az I. számú 
felnőtt háziorvosi körzet feladatainak az egészségügyi és az önkormányzati törvényből 
adódó kötelezettségeinek ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel Dr. Fucskó Csilla 
személyes közreműködésével. 
 
1.2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott egészségügyi tevékenységének 
folytatására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedély szerint köteles feladatát ellátni. 
 
1.3./ A Megbízó az I. számú felnőtt háziorvosi körzetet területi ellátási kötelezettséggel a 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján látja 
el. (1. számú melléklet) 
 
2./ Megbízó jogai és kötelezettségei: 
 
2.1./ Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Megbízó térítésmentesen biztosítja Megbízott 
részére az átvállalt feladat ellátásához szükséges Fegyvernek, Szent Erzsébet  út 128/A. szám 
alatti Orvosi Rendelőt az I. számú háziorvosi körzet ellátására. 
 
2.2./ A Megbízó a Megbízott rendelési idejét – az előzetes egyeztetések után – a működési 
engedély alapján az alábbiakban írja elő:  
 
 Hérfő: 08.00 – 11.00 
 Kedd: 08.00 – 11.00 
 Szerda: 13.00 – 16.00 
 Csütörtök: 08.00 – 11.00 
 Péntek: 08.00 – 11.00 
 
Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – figyelemmel 
a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – a háziorvos 
heti munkaidejét heti 40 órában (napi 8 óra) határozzák meg, amely magában foglalja a 
háziorvos rendelőben történő gyógyító betegellátást és a rendelkezésre állási időt. 
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Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében is fogadja, de a rendelés ideje 
egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében 
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. A sürgősségi 
betegellátást igénylő kórképek és az előre egyeztetett időpontok mindig előnyt élveznek. 
 
2.3./ A Megbízó gondoskodik a rendelő karbantartásáról, a berendezések és felszerelések 
javításáról, anyag- és eszközellátásáról, a szolgáltatások igénybevételéről, a rendelő 
takarításáról. 
A Megbízó vállalja, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 35. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából 
külön térítés nélkül biztosítja.  
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelőben keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére és elszállítására 
vonatkozó szabályokat a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
2.4./ A Fegyverneki Orvosi Rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek (rendelő, váró, 
mellékhelyiségek fűtése, világítása, hideg-melegvíz díja, szemétdíja, takarítása, textíliák 
mosása, veszélyes hulladék elszállítás díja, telefon szolgáltatás díja, tisztítószerek, rovarirtás, 
takarítás költsége, stb.) kapcsán a közüzemi szerződéseket a közüzemi szolgáltatókkal a 
Fegyverneki Orvosi Rendelő kötötte meg. Ennek megfelelően a körzetekre, szolgálatokra eső 
üzemeltetési, fenntartási kiadások Fegyverneki Orvosi Rendelő felé történő megfizetése 
negyedévente a 6.1-1/2012. számú utasításban foglaltak szerint történik, mely utasítást 
Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átad a Megbízott részére. 
 
2.5./ A Megbízó feladata a rendelő felújítása, állagának megóvásáról való gondoskodás. 
 
2.6./ Fegyvernek Város Önkormányzata a rendelő épületére és a tulajdonát képező nagy 
értékű eszközökre, berendezésekre biztosítással rendelkezik. 
 
2.7./ A Megbízott vállalja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak- Alföldi 
Területi Hivatalával (a továbbiakban: OEP) finanszírozási szerződést köt. A Megbízó a 
Megbízottnak önkormányzati támogatást a 2.3./ponton túlmenően nem biztosít.  
 
2.8./ A Megbízott gondoskodik az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozóról 
és arról, hogy az asszisztens a jogszabályban előírt feladat ellátásához szükséges képesítéssel 
rendelkezzen. 
 
2.9./ A Megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének szakfelügyelő 
főorvosa felé jelezzenek, illetve etikai ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását 
kérjék. 
 
3./   Megbízott jogai és kötelezettségei: 
 
3.1./ A Megbízott a rendelő helyiségét más célra nem használhatja, bérbe nem adhatja jelen 
szerződés szerint. Ha a Megbízott más jellegű orvosi tevékenységet is kíván folytatni a jövőre 
nézve, úgy a Megbízóval egyeztetve ezt kérelmezheti, és annak írásbeli jóváhagyásával 
végezheti. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a Megbízott kizárólag az 
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alapellátás, illetve egészségügyi tevékenység feladataira használhatja. A feladat-ellátási 
szerződés megszűnésével a használati jog is megszűnik. 
 
3.2./ A Megbízott vállalja, hogy az I. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó ellátottak 
részére a mindenkor érvényes jogszabályok (4/2000. (II.25.) EüM rendelet) szerint, a szakma 
szabályainak megfelelő orvosi ellátást nyújt. Együttműködik a Megbízóval az általános 
egészségügyi információs igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb 
jelentések, felmérések). A Megbízott vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változtatását 
előzetesen egyezteti a Megbízóval. 
 
3.3./ A Megbízott vállalja, hogy saját döntése szerint – külön megállapodásban foglalt 
feltételek alapján – részt vesz a Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff 
által szervezett és működtetett, előre meghatározott időpontban, és adott helyen összevont 
orvosi ügyeleti szolgálatban.  
 
3.4./ A Megbízott akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettség 
mellett – helyettesítéséről maga gondoskodik. A helyettes orvosnak és asszisztensnek 
rendelkeznie kell a feladatkörre előírt képesítéssel és engedéllyel. A helyettesítés költségei a 
Megbízottat terhelik.  
 
3.5./  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 terhelik. 
 
4.) Egyéb rendelkezések: 

 
4.1./ A Megbízó kártalanítási felelősséggel tartozik az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésének megfelelően. 
 
Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – változás miatti kötelező körzethatár 
módosítás esetén kártalanítás nem jár. 

4.2./ A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel 
történhet, közös megegyezés esetén: közös megegyezés szerint. 

Bárminemű figyelmeztetéseket, értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen 
szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen 
kézbesítés, vagy tértivevényes levél útján. 

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

4.4./ Jelen feladat-ellátási szerződés 2015. június 1-től határozatlan időre, de minimum 5 évre 
szól.  
 
4.5./ A Megbízó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: Tatár László polgármester 
Cím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Tel: 06-56-556-010/120. mellék 
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4.6./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik esetén a Szolnoki 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával egyidejűleg a 18/2015.(II.26.) számú 
önkormányzati határozattal jóváhagyott Feladat-ellátási előszerződés 2015. május 31. 
napjával hatályát veszti. 
 
Jelen szerződés 6 példányban készült, melyet a felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Fegyvernek, 2015. április 27. 
 
 
………………………………………..                        ………………………………………. 
Fegyvernek Város Önkormányzata   Total Medical Care Kft.  
Tatár László polgármester     Dr. Fucskó Csilla              
Megbízó                                                                            Megbízott 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
Záradék: 
 
Jelen szerződést Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2015.(IV.23.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. melléklete 

 
Fegyvernek I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége a Fegyvernek 

Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003.(IX.4.) rendelete alapján 
 
1.sz. körzet: 
 

Szent Erzsébet út 130-248. és 115-239., Petőfi, Arany J., Bajcsy Zs., Marx K., Béke, 
Tópart út, Tópart tanya, Háy M., Vajda, József A., Zrínyi, Dobó I., Lehel, Bacsó B., 
Jávorka S. út, Damjanich út 36-166. és 43-171., Szántó K. J. út, Dózsa Gy. út 2-30. és 1-
25., Táncsics M. út 74/a.-176. és 91-195., Zártkert, Hársfa, Dankó, Gát, Gárdonyi G. út, 
Kocsordos tanya 
 

 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
2. sz. melléklete 

 
A Fegyverneki Orvosi Rendelőben keletkező veszélyes hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 
 

- Az I. számú körzetben keletkező veszélyes hulladékot az adott dolgozó személyzet a 
részükre kiadott szabványos gyűjtőedényzetben gyűjti össze. 

- Átvételre kerülő hulladékok: 
 Betegellátási hulladékok (azonosító szám: V 97103) 
 Egyszer használatos eszközök hulladékai (azonosító szám: V 97104) 
 Lejárt szavatosságú gyógyszerek (azonosító szám: V 53501) 

- A gyűjtőedényzetet a keletkező veszélyes hulladék mennyiségétől függően 
folyamatosan biztosítja a Fegyverneki Orvosi Rendelő. 

- Az elszállítás egyszerre történik a többi körzetben, védőnőknél, laborban, stb. 
keletkezett veszélyes hulladékkal. Elszállítás előtt a névvel, körzetszámmal ellátott 
gyűjtőedényzetek külön-külön súlymérésre kerülnek. 

- A szállításról kiállított számla összegéből továbbszámlázásra kerül a körzetre jutó rész 
(az elszállított összsúly és a körzetből elszállított mennyiség aránya alapján). 

- A kiszámlázás a negyedéves működési költség hozzájárulás számlázásával együtt 
történik. 

 


