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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek 

feladatellátási  szerződéseinek módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás, melynek 

keretében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi alapellátásról, az 

ügyeleti, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § szerint: 

1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni 

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: 

rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba 

adásáról. 

 

Budakalászon 4 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi és 2 vegyes fogorvosi körzet található. Az 

összes körzet ellátására feladatellátási szerződést kötött az önkormányzat az adott 

egészségügyi szolgáltatókkal (Kisráczmed Kft., Aqua Medicamentosa Prima Kft., Lepusmed 

Kft., Piliscsabai Kft., Dal-med Kft., Mediolen Kft., DrVeszeli és Székely Kft. és az Óbudai 

Fogászati Kft.).  

 

Az Egészségházban lévő rendelőket eddig az önkormányzat meghatározott használati díj 

ellenében adta a szolgáltatók használatába. Fenti jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés 

érdekében a szerződéseket módosítani szükséges. A módosítás szerint a rendelőket 

térítésmentes használatba kapják a szolgáltatók, egyúttal egy közmű költség hozzájárulási 

átalányt bevezetésére kerül sor, évi 250eFt / praxis értékben. 

Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a 

meglévő diagnosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszközökhöz 

szükséges fogyóeszközöknek biztosítását azzal támogatja, hogy ezen hozzájárulási átalány 

megfizetése kiváltható a feladat ellátását támogató beszerzésekről szóló számlák 

bemutatásával. Amennyiben a szolgáltató a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy 

csak részben igazolja, úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére lesz köteles. 

 

Az Önkormányzat célja ezzel a támogatással az, hogy az egészségügyi ellátás minél 

magasabb színvonalon, folyamatos fejlesztés mellett valósuljon meg. 

 

A 3. számú háziorvosi körzet ellátására a Kaszás Medicare Kft-vel (képviseli: dr. Kaszás Anikó 

háziorvos), mint egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződést az 

önkormányzat 2021. november 01. napjától 6 hónapos felmondási idővel felmondta. A körzetre 

vonatkozó praxisjogát eladta a Piliscsabai Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek, akit dr. Hoffer 

Gábor háziorvos képvisel. A T. testület a feladatellátási előszerződés megkötését a 36/2022. 



 

 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

(III.23.) sz. Kt. határozatban jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 

Dr. Hoffer Gábor 2022. április 25. napján az Országos Kórházi Főigazgatóságtól 

praxisengedélyt kapott, mely a közléssel végleges volt. A feladat ellátását az önkormányzat 

2022. május 1. napjától köteles volt biztosítani, így a feladatellátási szerződés aláírására 2022. 

május 2. napján sor került. Így az ellátás biztosítása azóta is folyamatos.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat 

fogadja el. 

Mellékletek: feladatellátási szerződés tervezetek (7 db), megkötött feladatellátási szerződés 

 

1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisráczmed Egészségügyi Kft. 

(székhelye: 2000 Szentendre, Mikszáth Kálmán u. 6., cégjegyzékszám.: 13-09-129399) 

képviseletében Kis Balázsné dr. Rácz Katalin orvossal Budakalász Város közigazgatási 

területén lévő 4. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási 

szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aqua Medicamentosa Prima 
Kft. (székhelye: 2014 Csobánka, Ady Endre u. 51., cégjegyzékszám.: 13-09-181129) 
képviseletében dr. Pető István orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 2. 
számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés 
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

3. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Lepusmed Kft. (székhelye: 
1034 Budapest, Szőlő u. 35. 2.em.5., cégjegyzékszám.: 01-09-354883) képviseletében dr. 
Tóth-Domán Judit orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 1. számú 
háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítását 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

4. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsabai Egészségügyi Kft. 
(székhelye: 1039 Budapest, Czetz János u. 59., cégjegyzékszám.: 01-09-908533) 
képviseletében dr. Hoffer Gábor orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 3. 
számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására 2021. május 2. napján kelt 
feladatellátási szerződés megkötését tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

5. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAL-med Kft. (székhelye: 1038 
Budapest, Temes u. 11. I. ép. fszt.4., cégjegyzékszám.:01-09-323245) képviseletében dr. 
Dalloul Hicham orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 1. számú házi 
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gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés 
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

6. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mediolen Kft. (székhelye: 2011 
Budakalász, Klisovác u. 56/a., cégjegyzékszám.: 13-09-187753) képviseletében dr. Tordas 
Dániel orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 2. számú házi gyermekorvosi 
körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

7. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DrVeszeli és Székely Kft. 
(székhelye: 1032 bUdapest, Solymár u. 8. 6.em.31., cégjegyzékszám.: 01-09-325193) 
képviseletében dr. Veszeli Dóra orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 1. 
számú vegyes fogorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés 
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

8. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Óbudai Fogászat Kft. 
(székhelye: 2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 1., cégjegyzékszám.:13-09-149688) 
képviseletében dr. Rénes Nóra orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 2. 
számú vegyes fogorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés 
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2022. május 13.   

 
dr. Göbl Richárd 

           polgármester 
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Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
KISRÁCZMED EGÉSZSÉGÜGYI SZOLÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 2000 Szentendre, Mikszáth Kálmán u. 6. 
cégjegyzékszám: 1309129399 
adószám: 14795194-1-13 
képviseli Kis Balázsné dr. Rácz Katalin (orvosi nyilvántartási száma: 59641), mint a háziorvosi 
szolgáltatást nyújtó Szolgáltató között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2020. november 26. napján 2021. január 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek háziorvosi 
feladat ellátására, mely szerződést az alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezéssel közösen módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a szerződés 
teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni a 
háziorvosi egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 

§ f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződések 
útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi működtetési 
joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján a Kisráczmed Egészségügyi Kft. egészségügyi szolgáltató. 

 
III. A Megbízott kötelezettségei 

 
1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 

hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik 
az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
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2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. 
számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

3. Heti 20 órát rendel (+ 20 óra rendelkezésre állási idő): 
 

Hétfő 12:00 – 17:00 

Kedd 08:00 – 12:00 

Szerda 13:00 – 17:00 

Csütörtök 08:00 – 12:00 

 Péntek Páros héten 13:00 – 17:00   

Páratlan héten 08:00 – 12:00 

 
4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 
9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján 
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folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése 
érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, alkalmassági, 

stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos köteles a 
felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az orvost 
terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
 

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

 

21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 
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22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek mellett 

térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti épületben a 
31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési tárgyaival, 
felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a klímaberendezés, 
a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott 
épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a 
szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartását, 
felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a 

meglévő diagnosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszközökhöz 

szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, hogy az IV.5. pontban megjelölt 

hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 

5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 

- az Önkormányzat által használatba adott eszközök (1. sz. melléklet) működtetéséhez 

szükséges fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 
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- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben igazolja, 

úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után kiállított 

számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a folyamatos 
tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és 
követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” táblával 

ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző orvosok 
számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és minden 
bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy súlyos 
gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 

 
12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 

zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
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bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és hatáskörében 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a létesítménnyel, mint 
épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét 
mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem engedheti, 
kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, személyi 

számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az üzemeltetőt 

tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 
 

V. Helyettesítés rendje 
 

1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 
Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
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esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, vagy 
kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 

szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 
 
5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés szóbeli 
nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 
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7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 15 

napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek 
 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

3. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 2020. 11.26. napján kelt, 1/4431/2020. 
számú használati szerződés hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 

 

9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 

 
Budakalász, 2022. május                 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
Kisráczmed Egészségügyi Kft.  

képviseletében 
Kis Balázsné dr. Rácz Katalin háziorvos 
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Jogilag ellenjegyzem:  
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1. sz. melléklet 

 
 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi eszközök 
 

Eszköz azonosító 
száma 

Eszköz megnevezése 
(típusa) 

Darabszám 

WatchBP office boka/kar index mérő + 
hozzá tartozó állvány 

1 db 

BC10 Multicare IN 3 az 1-ben okos 
vércukor, koleszterin,- 
és trigliceridszint- mérő 

1 db 
 

CoaguChek Pro II Kit 
without W-LAN 

 1 db 

Smart Tester  1 db 
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Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
AQUA MEDICAMENTOSA PRIMA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 2014 Csobánka, Ady Endre u. 51. 
cégjegyzékszám: 13-09-181129 
adószám: 25556591-1-13 
képviseli dr. Pető István (ANTSZ azonosító: 130091405), mint a háziorvosi szolgáltatást nyújtó 
Szolgáltató között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2016. június 23. napján 2016. szeptember 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek háziorvosi 
feladat ellátására, mely szerződést és annak módosításait az alábbiak szerint, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közösen módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a szerződés 
teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni a 
háziorvosi egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 

§ f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződések 
útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi működtetési 
joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján az Aqua Medicamentosa Prima Kft. egészségügyi szolgáltató. 

 
III. A Megbízott kötelezettségei 

 
1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 

hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik 
az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
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2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. 
számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

3. Heti 20 órát rendel: 
 

Hétfő 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 

 
4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 
9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján 
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folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése 
érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, alkalmassági, 

stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos köteles a 
felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az orvost 
terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
 

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

 

21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 
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22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek mellett 

térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti épületben a 
31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési tárgyaival, 
felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a klímaberendezés, 
a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott 
épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a 
szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartását, 
felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a 

meglévő diagnosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszközökhöz 

szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, hogy az IV.5. pontban megjelölt 

hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 

5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 

- az Önkormányzat által használatba adott eszközök (1. sz. melléklet) működtetéséhez 

szükséges fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 
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- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben igazolja, 

úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után kiállított 

számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a folyamatos 
tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és 
követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” táblával 

ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző orvosok 
számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és minden 
bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy súlyos 
gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 

 
12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 

zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
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bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és hatáskörében 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a létesítménnyel, mint 
épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét 
mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem engedheti, 
kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, személyi 

számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az üzemeltetőt 

tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 
 

V. Helyettesítés rendje 
 

1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 
Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
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esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, vagy 
kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 

szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 
 
5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés szóbeli 
nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 



8 
 

 
7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 15 

napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek 
 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

3. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 2016. június 23. napján kelt, 1811/2016. 
számú használati szerződés hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 

 

9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 

 
Budakalász, 2022. május                 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
Aqua Medicamentosa Prima Kft.  

képviseletében 
dr. Pető István háziorvos 
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Jogilag ellenjegyzem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi eszközök 
 

Eszköz azonosító 
száma 

Eszköz megnevezése 
(típusa) 

Darabszám 

WatchBP office boka/kar index mérő + 
hozzá tartozó állvány 

1 db 

BC10 Multicare IN 3 az 1-ben okos 
vércukor, koleszterin,- 
és trigliceridszint- mérő 

1 db 
 

CoaguChek Pro II Kit 
without W-LAN 

 1 db 

Smart Tester  1 db 
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Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
LEPUSMED EGÉSZSÉGÜGYI SZOLÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 1034 Budapest, Szőlő u. 35. 2.em.5. 
cégjegyzékszám: 01-09-354883 
adószám: 27340347-1-41 
képviseli dr. Tóth-Domán Judit (orvosi nyilvántartási száma: 67081), mint a háziorvosi szolgáltatást 
nyújtó Szolgáltató között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2020. május 4. napján 2020. június 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek háziorvosi 
feladat ellátására, mely szerződést és annak módosításait az alábbiak szerint, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közösen módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a szerződés 
teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni a 
háziorvosi egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 

§ f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződések 
útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi működtetési 
joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján a Lepusmed Kft. egészségügyi szolgáltató. 

 
III. A Megbízott kötelezettségei 

 
1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 

hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik 
az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
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2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 1. 
számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

3. Heti 20 órát rendel: 
 

Hétfő 13:00 – 17:00 

Kedd 07:00 – 11:00 

Szerda 13:00 – 17:00 

Csütörtök 07:00 – 11:00 

 Péntek Páros héten 13:00 – 17:00   

Páratlan héten 07:00 – 11:00 

 
4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 
9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján 



3 
 

folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése 
érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, alkalmassági, 

stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos köteles a 
felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az orvost 
terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
 

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

 

21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 
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22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek mellett 

térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti épületben a 
31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési tárgyaival, 
felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a klímaberendezés, 
a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott 
épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a 
szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartását, 
felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a 

meglévő diagnosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszközökhöz 

szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, hogy az IV.5. pontban megjelölt 

hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 

5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 

- az Önkormányzat által használatba adott eszközök (1. sz. melléklet) működtetéséhez 

szükséges fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 



5 
 

- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben igazolja, 

úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után kiállított 

számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a folyamatos 
tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és 
követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” táblával 

ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző orvosok 
számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és minden 
bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy súlyos 
gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 

 
12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 

zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
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bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és hatáskörében 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a létesítménnyel, mint 
épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét 
mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem engedheti, 
kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, személyi 

számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az üzemeltetőt 

tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 
 

V. Helyettesítés rendje 
 

1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 
Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu


7 
 

esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, vagy 
kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 

szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 
 
5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés szóbeli 
nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 
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7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 15 

napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek 
 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

3. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 2020. 05.04. napján kelt, 1/994-3/2020. 
számú használati szerződés hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 

 

9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 

 
Budakalász, 2022. május                 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
Lepusmed  Kft.  
képviseletében 

dr. Tóth-Domán Judit háziorvos 
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Jogilag ellenjegyzem:  
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1. sz. melléklet 
 
 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi eszközök 
 

Eszköz azonosító 
száma 

Eszköz megnevezése 
(típusa) 

Darabszám 

WatchBP office boka/kar index mérő + 
hozzá tartozó állvány 

1 db 

BC10 Multicare IN 3 az 1-ben okos 
vércukor, koleszterin,- 
és trigliceridszint- mérő 

1 db 
 

CoaguChek Pro II Kit 
without W-LAN 

 1 db 

Smart Tester  1 db 
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Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
DAL-med KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 1038 Budapest, Temes u. 11. I.ép.fszt.4. 
fióktelep: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
cégjegyzékszám: 01-09-323245 
adószám: 26307400-1-41 
képviseli dr. Dalloul Hicham (ANTSZ azonosító: 130091405), mint a háziorvosi szolgáltatást nyújtó 
Szolgáltató között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. június 28. napján 2018. október 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek házi 
gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvos)  feladat ellátására, mely szerződést és annak 
módosításait az alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel 
közösen módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a 
szerződés teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni a 
háziorvosi egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási 
szerződések útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi 
működtetési joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján az DAL-med Kft. egészségügyi szolgáltató. 
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III. A Megbízott kötelezettségei 
 

1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 
hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, 
rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
 

2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 
1. számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi 
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

 

3. Megbízott heti 20 órát rendel (meghatározott időben): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett 
helyettesítése esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési 
engedélyében meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben 
kitevő rendelési idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csüt. 

Péntek 

Rendelési idő Prevenciós rendelésre fordított idő 

8:00-15:00 8:00-9:00 és 12:00-15:00 

14:00-17:00  

9:00-12:00 9:00-10:00 

13:00-17:00 13:00-14:00 

páros 9:00-12:00, ptl.:13:00-16:00  
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9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 
alapján folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet 
működtetése érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási 
szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, 

alkalmassági, stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos 
köteles a felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az 
orvost terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
 

20. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az Önkormányzattal előre 
egyeztetett időpontban a Képviselő-testületnek a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban 
tájékoztatást nyújt.  
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21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 

 

22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek 

mellett térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti 
épületben a 31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési 
tárgyaival, felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a 
klímaberendezés, a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó 
rendelkezésre bocsátott épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, 
karbantartás-, javítás-, és a szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati 
részeinek karbantartását, felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi 
fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a 

meglévő diagnosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszközökhöz 

szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, hogy az IV.5. pontban megjelölt 

hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 

5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 
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- az Önkormányzat által használatba adott eszközök (1. sz. melléklet) működtetéséhez 

szükséges fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 

- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben 

igazolja, úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után 

kiállított számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a 
folyamatos tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi 
céloknak és követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” 

táblával ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást 
végző orvosok számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak 
szerint alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és 
minden bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy 
súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 

 



6 
 

12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 
zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és 
hatáskörében beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a 
létesítménnyel, mint épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, 
illetve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások 
megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem 
engedheti, kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, 

személyi számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az 

üzemeltetőt tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 

 
 

 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
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V. Helyettesítés rendje 
 

1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 
Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett 
helyettesítése esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési 
engedélyében meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben 
kitevő rendelési idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően 
az Önkormányzatot írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban 
tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles 

gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, 
vagy kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
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4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 

szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 
 
5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és 

ezen dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés 
szóbeli nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 

 
7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 

15 napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek 
 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

3. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 2018. június 28. napján kelt, 
647/4/2018. számú használati szerződés hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 
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9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 

 
Budakalász, 2022. május                 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
DAL-med Kft.  

képviseletében 
dr. Dalloul Hicham háziorvos 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
Jogilag ellenjegyzem:  
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1. sz. melléklet 
 
 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi eszközök 
 

Eszköz azonosító 
száma 

Eszköz megnevezése 
(típusa) 

Darabszám 

WatchBP office boka/kar index mérő + 
hozzá tartozó állvány 

1 db 

BC10 Multicare IN 3 az 1-ben okos 
vércukor, koleszterin,- 
és trigliceridszint- mérő 

1 db 
 

CoaguChek Pro II Kit 
without W-LAN 

 1 db 

Smart Tester  1 db 
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Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
MEDIOLEN KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 2011 Budakalász, Klisovác u. 56/a. 
fióktelep: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
cégjegyzékszám: 13-09-187753 
adószám: 25976762-1-13 
képviseli dr. Tordas Dániel (ANTSZ azonosító: 130095153), mint a háziorvosi szolgáltatást nyújtó 
Szolgáltató között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. június 28. napján 2018. október 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek házi 
gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvos) feladat ellátására, mely szerződést és annak 
módosításait az alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közösen 
módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a szerződés 
teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni a 
háziorvosi egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 

§ f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződések 
útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi működtetési 
joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján az DAL-med Kft. egészségügyi szolgáltató. 
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III. A Megbízott kötelezettségei 
 

1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 
hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik 
az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
 

2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. 
számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

 

3. Megbízott heti 20 órát rendel: 

 
 

 
4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 

 
 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csüt. 

Péntek 

Rendelési idő Prevenciós rendelésre fordított idő 

14:00-17:00  

8:00-14:00 8:00-11:00 és 13:00-14:00 

13:00-16:00 13:00-14:00 

8:00-13:00 8:00-10:00 

páros 13:00-16:00, ptl.:9:00-12:00  
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9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján 
folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése 
érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, alkalmassági, 

stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos köteles a 
felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az orvost 
terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
 

20. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az Önkormányzattal előre 
egyeztetett időpontban a Képviselő-testületnek a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban 
tájékoztatást nyújt.  
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21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 

 

22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek mellett 

térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti épületben a 
31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési tárgyaival, 
felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a klímaberendezés, 
a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott 
épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a 
szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartását, 
felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a 

meglévő diagnosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszközökhöz 

szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, hogy az IV.5. pontban megjelölt 

hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 

5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 
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- az Önkormányzat által használatba adott eszközök (1. sz. melléklet) működtetéséhez 

szükséges fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 

- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben igazolja, 

úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után kiállított 

számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a folyamatos 
tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és 
követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” táblával 

ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző orvosok 
számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és minden 
bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy súlyos 
gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 
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12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 
zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és hatáskörében 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a létesítménnyel, mint 
épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét 
mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem engedheti, 
kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, személyi 

számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az üzemeltetőt 

tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 

 
 

 
V. Helyettesítés rendje 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
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1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 

Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, vagy 
kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 

szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 
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5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés szóbeli 
nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 

 
7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 15 

napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek 
 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

3. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 990/1/2015. számú használati szerződés 
hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 

 

9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 

 
Budakalász, 2022. május                 
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_____________________ 

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 
 

_________________________ 
Mediolen Kft.  

képviseletében 
dr. Tordas Dániel háziorvos 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
Jogilag ellenjegyzem:  
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1. sz. melléklet 

 
 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi eszközök 
 

Eszköz azonosító 
száma 

Eszköz megnevezése 
(típusa) 

Darabszám 

WatchBP office boka/kar index mérő + 
hozzá tartozó állvány 

1 db 

BC10 Multicare IN 3 az 1-ben okos 
vércukor, koleszterin,- 
és trigliceridszint- mérő 

1 db 
 

CoaguChek Pro II Kit 
without W-LAN 

 1 db 

Smart Tester  1 db 
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Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
DRVESZELI és SZÉKELY SZOLÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 1032 Budapest, Solymár u. 8. 6.em.31. 
fióktelep: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
cégjegyzékszám: 01-090-325193 
adószám: 26343392-2-41 
képviseli dr. Veszeli Dóra (orvosi pecsétszáma: 42458), mint a háziorvosi szolgáltatást nyújtó 
Szolgáltató között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. június 28. napján 2018. augusztus 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek fogorvosi 
(továbbiakban: háziorvos) háziorvosi feladat ellátására, mely szerződést és annak módosításait az 
alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közösen módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a szerződés 
teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján, valamint az iskola-
egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján köteles gondoskodni a háziorvosi 
egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 

§ f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződések 
útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi működtetési 
joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján az DrVeszeli és Székely Kft. egészségügyi szolgáltató. 
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III. A Megbízott kötelezettségei 
 

1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 
hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik 
az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
 

2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 1. 
számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

3. Heti 30 órát rendel: 
 

Hétfő 14:00 – 20:00 

Kedd 08:00 – 14:00 

Szerda 14:00 – 20:00 

Csütörtök 08:00 – 14:00 

 Péntek Páros héten 08:00 – 14:00   

Páratlan héten 14:00 – 20:00 

 
4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
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bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 
9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján 
folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése 
érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, alkalmassági, 

stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos köteles a 
felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az orvost 
terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
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20. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az Önkormányzattal előre 
egyeztetett időpontban a Képviselő-testületnek a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban 
tájékoztatást nyújt.  

 

21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 

 

22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek mellett 

térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti épületben a 
31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési tárgyaival, 
felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a klímaberendezés, 
a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott 
épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a 
szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartását, 
felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében új 

eszközök beszerzését az eszközökhöz szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, 

hogy az IV.5. pontban megjelölt hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 



5 
 

5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 

- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben igazolja, 

úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után kiállított 

számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a folyamatos 
tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és 
követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” táblával 

ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző orvosok 
számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és minden 
bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy súlyos 
gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 
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12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 
zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és hatáskörében 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a létesítménnyel, mint 
épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét 
mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem engedheti, 
kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, személyi 

számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az üzemeltetőt 

tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 
 
 
 
 

 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
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V. Helyettesítés rendje 
 

1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 
Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, vagy 
kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
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4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 
szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 

 
5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés szóbeli 
nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 

 
7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 15 

napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek. 
 

2. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 2018. június 28. napján kelt, 2908/2018. 
számú használati szerződés hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 

 

9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 
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Budakalász, 2022. május                 
 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
DrVeszeli és Székely Kft.  

képviseletében 
dr. Veszeli Dóra fogorvos 

 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
Jogilag ellenjegyzem:  



1 
 

Ikt. szám: 1/           /2022. 
 

         Feladatellátási szerződés  
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Amely létrejött egyrészről 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.,  
adószám: 15730961-2-13,  
KSH számjele: 15730961-8411-321-13) 
képviseletében Dr. Göbl Richárd polgármester, mint Megbízó, valamint 
 
ÓBUDAI FOGÁSZAT EGÉSZSÉGÜGYI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhelye: 2000 Szentendre, Vörösgyűrű sétány 1. 
fióktelep: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 
cégjegyzékszám: 13-09-149688 
adószám: 23492947-1-13 
képviseli dr. Rénes Nóra (orvosi pecsétszáma: 55032), mint a háziorvosi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató 
között Megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmény 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy 2011. november 22. napján 2012. január 01. napjától határozatlan időre, 
minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek fogorvosi 
(továbbiakban: háziorvos) háziorvosi feladat ellátására, mely szerződést és annak módosításait az 
alábbiak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közösen módosítják. 
Felek kijelentik, hogy az Alapszerződésben megjelölt időtartam a továbbiakban is érvényes, a szerződés 
teljesítése folyamatos. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdése alapján, valamint az iskola-
egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján köteles gondoskodni a háziorvosi 
egészségügyi alapellátásról.   

 
2. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 

§ f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személyekkel (illetve ilyen személy személyes 
közreműködésével működő gazdasági társaságokkal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződések 
útján kívánja ellátni, akik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott, orvosi működtetési 
joggal rendelkeznek (továbbiakban: praxisjog). 

 
3. Jelen szerződés alapján az DrVeszeli és Székely Kft. egészségügyi szolgáltató. 
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III. A Megbízott kötelezettségei 
 

1. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot, és kijelenti, 
hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik 
az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
 

2. A Megbízott háziorvos a megbízás elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. 
számú 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 személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

3. Heti 30 órát rendel: 
 

Hétfő 08:00 – 14:00 

Kedd 14:00 – 20:00 

Szerda 14:00 – 20:00 

Csütörtök 08:00 – 14:00 

 Péntek páros héten: 14:00 – 20:00 
páratlan héten: 08:00-14:00   
 

4. Megbízott 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.  
 

5. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza, mely jegyzéket a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó 
körzet utcajegyzékének meghatározásánál Budakalász Város Önkormányzatának fent 
megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 
 

6. Köteles a szakképesítési feltételeknek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön 
jogszabályokban, valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható 
gondosság mellett elvégezni. 

 

7. A Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. 

 

8. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
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bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

 
9. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés alapján 
folyósított összegből biztosítja. Az ellátási területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése 
érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést köt.  

 
10. Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból eredő kötelezettségeit a lakosság 

egészségének megóvása érdekében. 
 

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

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

13. Ellátja a hatályos jogszabályokban foglalt háziorvosi feladatokat. 
 

14. A háziorvos feladataira a szakmára vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók, amelyek 
betartásáért a háziorvos kötelezettséget vállal. 

 

15. Megbízott vállalja, hogy az ellátási szerződés hatálya alá tartozó területen élők számára a 

szolgáltatást a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben előírt módon, 

a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása szerint, kifogástalanul 

biztosítja. Vállalja a mindenkori legmagasabb színvonalú ellátás biztosítását a szakmai 

módszertani ajánlások figyelembevételével. Munkahelyén a szakma szabályai szerint etikus 

magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

 
16. A háziorvos kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi – szakmai, alkalmassági, 

stb. – feltételeknek megfelel és orvosi felelősség-biztosítással rendelkezik. Az orvos köteles a 
felelősségbiztosítást jelen szerződés időtartama alatt fenntartani, annak költsége az orvost 
terheli. 
 

17. 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. 
 

18. Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a települési 
Önkormányzat kártérítési kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozásra keretében kapott egy éves összeget. 
 

19. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxisjogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési 
szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A praxisjog folytatására jogosult személy, illetőleg az általa 
elidegenített praxisjogot megszerző orvos csak a Megbízóval kötött feladatellátási szerződés 
alapján láthatja el a háziorvosi szolgáltatást. 
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20. A háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy évente egyszer, az Önkormányzattal előre 
egyeztetett időpontban a Képviselő-testületnek a háziorvosi ellátás tapasztalatairól írásban 
tájékoztatást nyújt.  

 

21. A Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére. 

 

22. Az együttműködés keretében a Megbízott a Megbízó kérése alapján – illetve szükség esetén 

enélkül is – haladéktalanul információt nyújt a feladatok aktuális részének végrehajtásáról, 

valamint a Megbízó igényétől függően a feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult 

véleménye alapján javaslatot tesz a feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott 

aktuális intézkedések megtételére. 

 

IV. A rendelőre vonatkozó rendelkezések 
 

1. 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 
háziorvosok részére.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az újonnan megépített és 2013. szeptember 1. napjától 

használatba átadott rendelő épületét rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja.  
 
3. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a II. pont szerinti célból és feltételek mellett 

térítésmentesen Megbízott birtokába bocsátja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
Budakalász, 595. hrsz-ú, természetben 2011 Budakalász, Klisovác u. 6-8. szám alatti épületben a 
31,5 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget (továbbiakban Rendelő) berendezési tárgyaival, 
felszereléseivel együtt (továbbiakban: Ingóságok).   

 
4. Felek rögzítik, hogy az Egészségház rezsiköltségeihez a Megbízó az alábbiakban részletezett 

módon járul hozzá: 
 

Megbízó viseli az Egészségház működésével összefüggő valamennyi költséget, így különösen, de 
nem kizárólagosan az elektromos áram-, fűtés és hűtés-, víz-, csatorna, kommunális 
hulladékszállítás-, riasztórendszer üzemeltetés-, és a biztosítás díját,  a kazán-, a klímaberendezés, 
a kertgondozás-, külső burkolat síkosság-mentesítés-, a Használó rendelkezésre bocsátott 
épületrészen, és az épületrészen kívüli épületrész gondnokság-, karbantartás-, javítás-, és a 
szükséges tisztasági festés költségeit, a rendelő külső homlokzati részeinek karbantartását, 
felújítását, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy 
részleges cseréjével járó munkák elvégzését. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Megbízott minden év január 01. napjától december 31. napjáig terjedően évi 

250.000.- Ft közüzemi hozzájárulást köteles fizetni Megbízó részére.  

A Felek rögzítik, hogy a hozzájárulást a Megbízott következő év január 31. napjáig utólag fizeti 

meg a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12001008-00173183-00100006 

számú bankszámlájára a Budakalász Város Önkormányzata által kiállított számla alapján. 

 

5.1.   Az Önkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében új 

eszközök beszerzését az eszközökhöz szükséges fogyóeszközök biztosítását akként támogatja, 

hogy az IV.5. pontban megjelölt hozzájárulás összege részben vagy teljesen kiváltható. 
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5.2.   A kiváltás az alábbi, Megbízott nevére kiállított dokumentumok, következő év január 31. 

napjáig történő benyújtásával valósulhat meg: 

- saját beszerzésű diagnosztikai gépek beszerzéséről szóló számla 

- Budakalász Város háziorvosi körzeteiben feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval 

kötött megállapodás, mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Megbízott a 

hozzájárulást orvosi eszköz beszerzésére használta fel 

- sürgősségi ellátáshoz tartozó eszközök és fogyóeszközök beszerzéséről szóló számla. 

5.3.  Amennyiben a Megbízott a hozzájárulás összegének kiváltását nem, vagy csak részben igazolja, 

úgy annak teljes vagy részösszegű megfizetésére köteles a pénzügyi elszámolás után kiállított 

számla alapján 8 napon belül az 5. pontban megjelölt számlaszámra. 

6. Megbízott köteles a használatába adott épületrész takarításáról, valamint a veszélyes hulladék 
szállításáról gondoskodni és ezek költségeit viselni. Használó közvetlenül jogosult a telefon és 
internet szolgáltatóval szerződést kötni, Használatba adó az ehhez szükséges hozzájárulást 
megadja. Használó vállalja, hogy a földszinti betegváró és WC-k takarításáról – saját 
személyzetével, de Használatba adó eszközivel, tisztítószereivel – a másik három háziorvossal 
közösen gondoskodnak. 

 
7. Megbízott vállalja, biztosítja, szavatolja, hogy a létesítményt a jó gazda gondosságával használja, 

a szerződéses időtartam során az állami és önkormányzati hatályos jogszabályokat, illetve jelen 
szerződés előírásait megtartja, alkalmazza, az Használatba adó irányában fenntartja a folyamatos 
tájékoztatást, együttműködést. Megbízó szavatolja a létesítmény egészségügyi céloknak és 
követelményeknek megfelelő működtetését. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségháznak a Budai út felé eső, „behajtani tilos” táblával 

ellátott területegységét az Használatba adó kizárólag az egészségügyi szolgáltatást végző orvosok 
számára tartja fenn, azok munkája zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
9. A Felek rögzítik, hogy a létesítmény biztonságát védeni hivatott riasztórendszer nem szakszerű 

használatából eredő többlet-kiadásokat a rendszert, berendezést nem szakszerűen Használó 
teljes egészében köteles megtéríteni. Ez a szabály irányadó az Egészségházban működtetett 
valamennyi egyéb berendezésre is.  

 
10. A Megbízó az alábbi esetekben felelősségét különösen és kifejezetten kizárja: 

a. a Használó üzemszerű működése körében keletkezett bármely kár, 
b. a létesítményben lévő és a Használó tulajdonában álló dolgokban keletkezett kár, 

kivéve, ha a kárt az Használatba adó felróhatóan okozta, 
c. baleseti károk, alkalmazottak és harmadik fél károkozása, 
d. vis maior esetek, 
e. pályázatból, külső forrás lehívásából származó szabálytalanságok, 
f. a Használó külső, harmadik személyek felé tulajdonosi jogokat színlelve történő 

eljárása.  
 
11. A létesítményen belül bekövetkező bármely káresemény esetén Megbízott köteles a Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó 
szabályai a felek jelen szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen szerződésben foglaltak szerint 
alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a kárveszély és minden 
bekövetkező állagromlás-elhárítási kötelezettség – a Használó által szándékosan, vagy súlyos 
gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag a Használatba adót terheli. 
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12. A Megbízó köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel a Megbízottat a létesítmény 
zavartalan használatában gátolná. A Megbízott köteles a létesítményt rendeltetésszerűen és 
szerződésszerűen használni. A Megbízó a Megbízott indokolt zavarása nélkül, bármikor előzetes 
bejelentés alapján, és a Megbízott képviselőjének jelenlétében jogosult ellenőrizni, hogy utóbbi 
rendeltetésszerűen és a jelen szerződés előírásainak megfelelően használja-e a létesítményt.  

 
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott köteles a bérleményben folytatott 

tevékenységéhez szükséges hatósági és tulajdonosi engedélyeket saját költségén és hatáskörében 
beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, kivéve azokat, amelyek a létesítménnyel, mint 
épülettel kapcsolatosak, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét 
mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni. 

 
14. A Használók kötelesek a Használatba adó megbízottjának egy lezárt, lebélyegzett borítékban az 

általa kizárólagosan használt rendelő kulcsait leadni, a Használatba adó ezeket használni csak 
kárelhárítás érdekében jogosult. 

 
15. Megbízott a Rendelőt kizárólag az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával alakíthatja át, 

ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához szükséges módon felszerelni, 
berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén történik.  

 
16. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiséget az önkormányzat 

hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, harmadik személynek használatra át nem engedheti, 
kivéve átmeneti (betegség, szabadság) helyettesítés eseteit. 

 
17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötésekori állapotnak - ide nem értve a használatból eredő természetes 
elhasználódást - megfelelően a Rendelőt és az Ingóságokat saját ingóságainak kifizetése mellett 
Megbízó birtokába visszaadja.  

 
18. 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. 

 
19. A háziorvos gondoskodik a szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép- eszköz, műszer, személyi 

számítógép működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, karbantartásáról. 
 
20. 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. 

 
21. A háziorvos az Egészségházat érintő karbantartási munkálatok felmerülése esetén az üzemeltetőt 

tájékoztatni köteles.  
 
22. Az Önkormányzat részéről a helyiséggel kapcsolatos napi kérdésekben Szeleczky Szilvia Műszaki 

és Főépítészi Iroda vezetője jogosult nyilatkozni. (telefonszám: +36 70 455 6937, e-mail cím: 
szeleczky.szilvia@budakalasz.hu) 

 
 
 
 
 

 

mailto:szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
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V. Helyettesítés rendje 
 

1. A háziorvos távollétének (tartós, vagy időszakos) helyettesítéséről maga gondoskodik. A 
Megbízott háziorvosa és ápolója helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit – a 
Megbízott gondoskodik. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni 
oly módon, hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése 
esetén a Megbízott a jelen szerződésben, illetőleg a Megbízott működési engedélyében 
meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési 
idő teljesítéséről köteles gondoskodni. A helyettesítő orvos személyét illetően az Önkormányzatot 
írásban a helyettesítés megkezdését megelőző 15 nappal korábban tájékoztatni köteles. 

 

2. Amennyiben a Megbízott a háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e 
tényről a Megbízót és az engedélyező egészségügyi szakhatóságot nem értesíti, ebből a 
körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni 
kötelezettségének. 

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

köteles az Önkormányzatot. 
 
4. A háziorvos az egyéb okok miatt (betegség, váratlan esemény) hirtelen bekövetkezett 

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

 
5. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre a 

jogszabályokban előírt személyi, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel.  
 
6. A háziorvos a helyettesítéséről a III. pontban megjelölt rendelő helyiségében köteles gondoskodni. 
 
7. 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.  

 
VI. A szerződés megszűnése és módosítása 

 
1. Jelen megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízott semmilyen megtérítést nem 

követelhet Megbízótól. 
 
3. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

a. Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére a részére írásban biztosított 15 napos póthatáridő elteltével sem teljesiti, vagy 
kötelezettséget ismetelten megszegi; 

b. folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

c. Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 
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4. A szerződés a Megbízott részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az önkormányzat az e 
szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 

 
5. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
6. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés szóbeli 
nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható. 

 
7. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot követő 15 

napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. 
 
8. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2017. (II.24.) önkormányzati 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. 

 
VII.   Egyéb rendelkezések 

 
1. Megbízott jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó 

a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján a háziorvosi 
feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben, 
annak megszűnéséig kezelje. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízott személyes adatait szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag 
a háziorvosi feladatellátás felügyeletét ellátó szerveknek. 
 

2. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

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

5. Jelen feladatellátási szerződés az aláírás napjával módosul. 
 

6. Jelen szerződés aláírásával a rendelő használatára kötött, 2018. június 28. napján kelt, 2908/2018. 
számú használati szerződés hatályát veszti. 
 

7. 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 Járásbírósághoz fordulhatnak keresettel. 

 
8. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban 

készült, amelyből 2 db eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti 
meg. 

 

9. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………………………….Kt. sz. 
határozatával jelen tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 
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Budakalász, 2022. május                 
 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
Óbudai Fogáaszt Egészségügyi Kft.  

képviseletében 
dr. Rénes Nóra fogorvos 

 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
Jogilag ellenjegyzem:  


