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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat iskola-egészségügyi ellátás érdekében kötött szerződések 

jóváhagyására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A MEDIOLEN Kft. képviseletében dr. Tordas Dániel csecsemő és gyermekgyógyásszal, 
valamint a DAL-MED Kft. képviseletében dr. Dalloul Hicham csecsemő-és 
gyermekgyógyásszal, az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása érdekében kötött 
szerződéseket az orvosok 2021.december 01. napi hatállyal felmondták, a feladat ellátása 
azóta nem megoldott. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint 5. § (1) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 
iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
A feladat ellátatlanságára tekintettel, valamint hogy a 2021/2022 tavaszi félévben a 
kampányoltások elvégzése kötelező, a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztálya dr. Tordas Dánielt és dr. Dalloul Hichamot részére 
elrendelte a tavaszi félévben beadandó oltások elvégzését a szükséges intézményekben. 
 
A feladatok őszi félévre történő ellátása érdekében az Önkormányzat 2022. szeptember 1. 
napjától 2022. december 31. napjáig szóló megbízási szerződést kíván kötni a TAJOEM Bt. 
képviseletében dr. Tomka Judit háziorvos, csecsemő-gyermekgyógyásszal. 
 
Tekintettel arra, hogy a megbízási szerződés határozott időre szól, az önkormányzat a teljes 
munkaidejű iskolaorvosi ellátás érdekében álláspályázatot hirdetett. Dr. Gál-Muntyán Ágnes 
orvos, csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvos benyújtotta pályázatát és jelezte, hogy 
2023. február 15. napjától a feladatot egészségügyi szolgálati munkaviszony keretében 
ellátná. Az önkormányzat az ellátás jövőbeni biztosítása érdekében előszerződést kíván kötni 
a doktornővel. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Melléklet: megbízási szerződés tervezet, egészségügyi szolgálati előszerződés tervezete 

1. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a 2021/2022. őszi félévre a TAJOEM 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviseletében dr. Tomka Judit háziorvossal az 
Önkormányzat megbízási szerződést kössön.  A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Göbl 
Richárd polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2023. 

február 15. napjától történő iskola-egészségügyi feladatok ellátása érdekében dr. Gál-Muntyán 

Ágnes orvos, csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvossal az Önkormányzat egészségügyi 

szolgálati előszerződést kössön.  A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Göbl Richárd 

polgármestert, hogy az előszerződést aláírja. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

Budakalász, 2022. május 18. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI 

előszerződés 

 

Amely létrejött egyrészről:  

Budakalász Város Önkormányzata  

székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

adószám: 15730961-2-13 

törzskönyvi nyilvántartási azonosító: 730963 

mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) 

képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester  

 

másrészről 

dr. Gál-Muntyán Ágnes 

születési hely és idő: Jászberény, 1984.11.15. 

Lakcím: 2020 Dunakeszi, Déli u. 18. 

orvosi diploma száma: 0007920  

mint egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: Munkavállaló),  

együttesen, mint felek (a továbbiakban: Felek) között  

a Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……………………………….. önkormányzati 

határozata alapján lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Az Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés e) pontja, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az egészségügyi 

alapellátás keretében köteles gondoskodni az iskola-egészségügyi ellátásról. 

2. Munkáltató kijelenti, hogy iskola-és ifjúságorvoslás területi ellátási kötelezettséggel, 

közfinanszírozott formában történő tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel 

rendelkezik, mint egészségügyi szolgáltató. 

3. Felek megállapodnak, hogy a Munkáltató a Munkavállalót 2023. február 15. napjától kezdődően 

határozatlan időtartamra létesített egészségügyi szolgálati jogviszony keretében kívánja 

foglalkoztatni, egészségügyi szolgálati munkaszerződésben (a továbbiakban: szolgálati 

munkaszerződés) meghatározott feltételekkel. 

4. A Munkáltató kijelenti, hogy a Munkavállalót iskola-egészségügy feladat ellátása érdekében 

iskolaorvos munkakörben a 3. pontban meghatározott időponttól fogja alkalmazni, a 

Munkavállaló pedig kijelenti, hogy a Munkáltató alkalmazásába kíván lépni. 

 

5. Munkavállaló az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletnek 

megfelelően a rendelet 2. számú mellékeltében megjelölt feladatokat az az alábbi intézmények 

vonatkozásában látja el: 

• Szentistvántelepi Általános Iskola 

• Kalászi Általános Iskola 

• Patakpart Általános Iskola 

• Nyitnikék Óvoda 

• Telepi Óvoda 

 

cdp://40/a07v2008.mag/77


 

6. Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése tekintetében 

előírt feltételeknek megfelel. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony kezdetétől számított 

három hónap tartamú próbaidőt kötnek ki.  

 

 

8. A Munkavállaló besorolására a végzettségek, szakképesítések figyelembevételével került sor, 

melyre tekintettel a bruttó bér megállapítására az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 

megkötésekor kerül meghatározásra. 

9. A Munkavállaló munkavégzési helye: 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 

10. Felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló teljes munkaidőben kerül foglalkoztatásra, 

munkaideje heti 40 óra.  

11. A Munkavállaló vállalja, hogy a Munkáltató által meghatározottak szerint a jogszabályokban 

foglaltak tekintetében az egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötésekor a jogszabályban 

meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat Munkáltató részére benyújtja.  

12. Jelen egészségügyi szolgálati munkaszerződés a Felek kölcsönös és egybehangzó 

jognyilatkozatával jön létre, melyet módosítani csak írásban lehet. 

13. Felek jelen szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállhatnak, amennyiben bármelyik fél 

körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely annak teljesítését lehetetlenné 

tenné vagy aránytalan sérelemmel járna, vagy a körülmények megváltozásának lehetősége jelen 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

14. Felek jelen szerződés felmondása esetén – kivéve a 13. pont – 3 havi munkabér szerinti kötbér 

megfizetésére kötelesek.  

15. A Munkavállaló köteles valamennyi, a munkavégzés során, illetőleg az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyával kapcsolatosan tudomására jutott, vagy a munkavégzés teljesítése során létrejött 

adatot, tényt, valamint a Munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó valamennyi 

információt bizalmasan kezelni. A Munkavállaló nem közölhet ezen túl harmadik személlyel 

semmiféle olyan információt, amelyet a Munkáltató közvetve, vagy közvetlenül bizalmasnak 

minősített, vagy amelynek bizalmas voltát munkaköréből adódóan fel kellett ismernie. 

16. A jelen egészségügyi szolgálati munkaszerződésre az alábbi jogszabályok az irányadóak: 

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 

- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

- egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 

 

A jelen Munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Eszjtv. és végrehajtására kiadott 

jogszabályok, a Ptk. és az Mt. irányadóak. 

cdp://40/a07v2008.mag/17


Jelen szolgálati előszerződést Felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal 

mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Jelen előszerződés 5 példányban készül, melyből 3 példány a Munkáltatót, 2 példány a Munkavállaót 

illeti meg. 

Kelt: Budakalász, 2022.  

 

 

…………………….………….. 

Munkavállaló 

……………………..…………… 

Munkáltató 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
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Ikt. szám: 1/    /2022. 
 

         Megbízási szerződés 
iskola-egészségügyi ellátásra 

 
 
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 
 
TAJOEM EGÉSZSÉGÜGYI és SZOLÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG  
székhelye: 2000 Szentendre, Bartók Béla u. 28. 
fióktelep: 1032 Budapest, Vörösvári út 88. 
cégjegyzékszám: 13-06-057154 
adószám: 22289065-2-13 
képviseli dr. Tomka Judit (orvosi nyilvántartási száma: 53925), mint a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató 
között Megbízott között,  
 
a Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……………………………….. határozata alapján 
lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

1. Az Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés e) pontja, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az 
egészségügyi alapellátás keretében köteles gondoskodni az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott önkormányzati feladat 

ellátásával jelen megállapodással az Önkormányzat megbízza az Egészségügyi szolgáltatót, aki 
a megbízást elfogadja.  

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást határozott időre, 2022. szeptember 01. 

napjától 2022. december 31. napjáig kötik.  
 

4. Az Egészségügyi szolgáltató képviselője Dr. Tomka Judit háziorvos, csecsemő-
gyermekgyógyász ellátja az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendeletnek megfelelően a rendelet 2. számú mellékeltének 1. és 3. a) pontjában megjelölt 
feladatokat az az alábbi intézmények vonatkozásában látja el: 

• Szentistvántelepi Általános Iskola 

• Kalászi Általános Iskola 

• Patakpart Általános Iskola 

• Nyitnikék Óvoda 

• Telepi Óvoda 
 

5. Jelen megbízási feladat ellátására kizárólag az Egészségügyi szolgáltató fent megjelölt 
képviselője jogosult és köteles, kivéve a betegség és szabadság idejére, amikor erre jogosult 
személy helyettesítheti. A helyettesítéséről az Egészségügyi szolgáltató képviselője maga 
gondoskodik. A helyettesítést kizárólag olyan orvos láthatja el, aki megfelel az iskola-
egészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. 
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6. Az ellátás helyszíne: a 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. szám alatt található Egészségház, 
Védőnői Tanácsadó. 

 
7. Az iskola-egészségügyi ellátást az Egészségügyi szolgáltató a védőnői szolgálattal 

együttműködve látja el.  
 

8. Megbízott tudomásul veszi, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. 
rendelet 2. számú mellékletének 7. pontja, illetve az egyes személyazonosításra alkalmatlan 
ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM. rendelet 3.§ (1) bekezdése 
alapján a jogszabályban meghatározott gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon 
köteles adatot szolgáltatni. 
 

9. Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges hatósági engedéllyel, érvényes 
felelősségbiztosítással, valamint a jogszabályban rögzített szakmai feltételekkel rendelkezik.   
 

10. Felek a munkavégzés időtartamát heti 4 órában határozzák meg. 
 

11. Az Önkormányzat jelen megállapodás szerinti egészségügyi szolgáltatás ellátásához szükséges 
tárgyi feltételeket - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, továbbá az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben szereplő előírásainak megfelelően - biztosítja. 
 

12. Felek az iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátásáért az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III.03.) számú Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti díjazásban állapodnak 
meg. A kifizetés számla ellenében havonta, legkésőbb a számla benyújtását követő 15 napon 
belül esedékes. A díj összege a Felek által előzetesen egyeztetett tanulói létszám alapján kerül 
meghatározásra. Ezen tanulói létszám megegyezik a nevelési-oktatási intézmény által az NEAK 
felé megadott tanulói létszámmal. 

 
13. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 

 
14. Az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

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

• folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat, 
vagy 

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

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

szerződésben foglalt kötelezettséget megszegi es felszólítás ellenére sem teljesíti. 
 

16. Megbízott képviselője a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 
17. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az idevonatkozó egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.  
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18. A megállapodást a szerződő felek átolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

19. A szerződés bármely okból történő megszűnése eseten a Felek kötelesek az utolsó napot 
követő 15 napon belül egymás felé esetlegesen fennálló kötelezettségeikkel hiánytalanul 
elszámolni. 

 
20. 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 

 
21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokban foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
22. Jelen szerződésben foglaltakat felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
23. Jelen feladat-ellátási szerződés 2022. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 
24. 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. 

 
25. Jelen szerződés 5 db egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 db 

eredeti példány a Megbízót, 3 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti meg 
 
Budakalász, 2022. május  
 
 

_____________________ 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
 
 

_________________________ 
Tajoem  Bt.  

képviseletében 
Dr. Tomka Judit 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
 
 
 
 
 


