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Tárgy: Javaslat döntéshozatalra az Egészségház működtetésével 

összefüggő feladatokról, valamint az orvosok feladat-ellátási 
szerződésének módosításáról  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
273/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében 2014. január 1. napjától szerződést köt 
CLINEX BETÉTI TÁRSASÁG (Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 
78/a., cégjegyzékszáma: 13-06-047185; adószáma: 21531046-2-13) 
képviseletében DR. TÖRÖK ZSOLT háziorvossal a Budakalász Város 
közigazgatási területén lévő 24/2002.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelet 2. 
sz. mellékletében körülírt 2 sz. háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

k.m.f. 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
 
 
 



ikt.sz.: 270/    /2013 
Feladat-ellátási szerz dés 

 
Amely létrejött BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, 
valamint 

 
CLINEX BETÉTI TÁRSASÁG (Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai 

út 78/a., cégjegyzékszáma: ………………..; adószáma: 21531046-2-13) 
képviseletében DR. TÖRÖK ZSOLT háziorvos között, a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
Budakalász Város Önkormányzat megbízza dr. Török Zsolt háziorvost 2014. 
január 1. napjától határozatlan időre, minimum öt naptári évre, hogy a háziorvosi 
teendőket területi ellátási kötelezettséggel lássa el az Önkormányzat 
24/2002.(XII.18.) sz. rendeletének 2. sz. mellékletében a közterületek 
megnevezésével körülírt 2. sz. háziorvosi körzetben.  
 

I. A területi ellátási kötelezettség keretében ellátandó feladatok: 

A háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, 
hogy a 2. sz. háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat (az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv) és a 4/2000.(II.25.) EüM 
rendelet alapján) vállalkozás keretében ellátja, melynek keretében különösen: 

1. A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészégi 
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

2. Heti 20 órát rendel (meghatározott időben) 
 

Hétf  07.00 – 11.00 
Kedd 13.00 – 17.00 

Szerda 07.00 – 11.00 
Csütörtök 13.00 – 17.00 

Péntek páros héten            07.00 – 11.00 
páratlan héten       13.00 – 17.00 

 
3. A háziorvos köteles ellátni a háziorvosi körzet területén lakó, hozzá 

bejelentett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében 
hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus 
betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást 
lassító állapotromláshoz vezethet.  

4. Indokolt, sürgős esetben házhoz megy, fekvő beteget lakásán is ellát 
munkaidőben. 
 

5. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő 
kötelezettségeit a lakosság egészségének megóvása érdekében. 

 

 



6. Elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet 
területileg illetékes szervének szakmai irányítását. 
 

7. A lakosság folyamatos egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében 
együttműködik az Országos Mentőszolgálattal, illetve a Pomázi Központi 
Ügyelettel. 

 
8. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat.  

 
9. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az 

irányadók, amelyek betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal.  
 

10. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – 
szakmai, alkalmassági, stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-
biztosítással rendelkezik. A fogorvos köteles a felelősségbiztosítást jelen 
szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az fogorvost terheli. 

 
11.  A háziorvos tevékenységét az általa alkalmazott ápoló vagy asszisztens 

igénybevételével végzi. A háziorvos saját költségén gondoskodik a 
praxisban dolgozók feladatainak ellátásához jogszabályban előírt 
képzéséről és vállalja a jogszabályban előírt továbbképzésben való 
részvételt. A háziorvos tevékenységét a szükség szerint általa alkalmazott 
orvos igénybevételével is elláthatja a hatályos jogszabályokban előírt 
hatósági engedélyek birtokában. 

  
12.  Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár 

esetén a települési Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, 
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni az Egészségügyi 
Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.” 

 
 
II. Az Önkormányzat kötelezettségei a rendel épülettel kapcsolatban 
 

13.  A háziorvosi tevékenység folyamatos biztosítása érdekében az 
Önkormányzat jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kötelezettséget 
vállal arra, hogy a 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatti létesítményt 
EGÉSZSÉGHÁZKÉNT üzemelteti, amelyben külön rendelő helyiséget 
biztosít a háziorvos részére. A rendelő épület használatával összefüggő 
egyes kérdésekről az Önkormányzat tulajdonát képező Kaláz Kft.,  mint a 
létesítmény működtetéséért felelős szerv és a feladatot ellátó külön 
szerződést kötnek.   
 

14.  Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2012-2013. évben újonnan megépített 
és 2013. szeptember 1. napjától használatba átadott rendelő épületét 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  

 
 
 



 
III. A háziorvos kötelezettségei működésével, a rendel épülettel és a 
működéshez szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatban 
 

15.  A háziorvos az átengedett helyiségeket – jelen állapotában – kizárólag 
rendeltetésének megfelelően, a szerződésben foglalt feladatra használhatja. 
A rendelő más célra történő hasznosítására a működtető engedélyével 
jogosult.  

16.  A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép, 
eszköz, műszer, személyi számítógép működőképes rendelkezésre 
állásáról, javításáról, karbantartásáról. 

 
17.  A háziorvos saját költségére köteles gondoskodni a gyógyszer, vegyszer, 

kötszer, praxisbiztosítás, nyomtatvány, szakmai anyagok, munkaruha és 
védőruha beszerzéséről, valamint a vele együtt dolgozó egészségügyi 
szakdolgozók, írnokok finanszírozásáról. 

 
18. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése 

esetén az üzemeltetőt tájékoztatni köteles. 
 
IV. Helyettesítés rendje 
 

19.  A háziorvos az éves tervezett szabadságáról minden év március 1-ig 
írásban (e-mail) tájékoztatni köteles az Önkormányzatot.  

 
20. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen 

bekövetkezett távolmaradásáról (szabadság, betegszabadság) tájékoztatja 
az önkormányzatot, azok tudomására jutásától számított 24 órán belül. 

 
21.  A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga 

gondoskodik. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
tájékoztatni köteles. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, 
aki a háziorvosi feladatkörre a jogszabályokban előírt személyi, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel. 

22.  A háziorvos jelen szerződés I. részében foglalt „A területi ellátási 
kötelezettség keretében ellátandó feladatok” helyettesítéséről a 13. pontban 
meghatározott 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatti Egészségház 
rendelő helyiségében köteles gondoskodni.   

 
23. Az Önkormányzat vállalja, hogy a háziorvos tervezett és váratlanul 

bekövetkezett helyettesítéseiről a lakosok kiszolgálása érdekében a 
település honlapján és újságján keresztül tájékoztatást nyújt. Erre 
vonatkozóan a háziorvos az önkormányzat által megnevezett 
munkatársának írásban (e-mailen) információt szolgáltat. 

  



 
V. Fenntartó felé történ  beszámolási kötelezettség rendje 
 

24.  A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az 
Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban a Képviselő-testületnek a 
háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban tájékoztatást nyújt. 

 
VI. A szerz dés megszűnése 
 

25.  A háziorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik: 
- közös megegyezéssel, 
- ha az Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátását egyébként vállaló 

háziorvossal bármilyen oknál fogva nem köt szerződést, 
- ha a háziorvos a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit neki 

felróhatóan, súlyosan megszegi (a szakmai, etikai kötelezettségszegést a 
Pest Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet, illetve a 
Magyar Orvosi Kamara állapíthatja meg),  

- a háziorvos felmondásával (6 hónap), 
- az Önkormányzat felmondásával (6 hónap), 
- az Önkormányzatot megilleti a szerződés azonnali hatályú 

felmondásának joga, ha a háziorvos jelen szerződésben foglalt feladat-
ellátási kötelezettségét súlyosan megszegi.  

 
VII. A szerz dés módosítása 
 

26.  A háziorvosi körzetekről szóló 24/2002.(XII.18.). sz. Kpvt. Rendeletben 
foglalt körzethatárok, illetve a körzetekhez tartozó közterületek módosítása 
esetére az Önkormányzat fenntartja a jogot a jelen szerződésben 
meghatározott körzetnek a háziorvosokkal történt egyeztetést követő 
módosítására. 
 

27.  Felek jelen szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

VIII. A vitás kérdések rendezése 
 

28.  Szerződő felek vállalják, hogy jelen szerződésből eredő egyes vitás 
kérdéseiket elsősorban peren kívül, tárgyalások útján rendezik. A vitás 
kérdések rendezése érdekében folytatott egyeztetések eredménytelensége 
esetén a felek a Szentendrei Városi Bírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
29. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos 

jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

30. Jelen szerződésben foglaltakat felek annak elolvasása és értelmezése után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 

31. Jelen szerződésben foglaltakat 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 



 
Budakalász, 2013. november 4. 
   
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Török Zsolt 
háziorvos 

 
A szerződést szerkesztette:    Villám Zsuzsanna  
A szerződés jogi szempontból megfelelő: Dr. Papp Judit aljegyző 
A költségvetési keret rendelkezésre áll, a szerződést ellenjegyzem:  

Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 2013.. 
…… 

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: Dr. Udvarhelyi István 
irodavezető 

A szerződés készült 5 példányban. 
(Önkormányzat 1-3. példány, Eü.Szolgáltató 4-5. példány) 
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