
F E L A D A T E L L Á T Á S I  S Z E R Z Ő D É S

Az egészségügyi  alapellátás  részét képező,  területi  ellátási  kötelezettséggel  járó háziorvosi 
feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátásra

Amely létrejött egyrészről Pereszteg Község Önkormányzata ( 9484 Pereszteg, Ady Endre 
utca 1. adószám: 15728238.2-08, képviseli: Sellei Tamás polgármester) .

másrészről Dr Éger István háziorvos (9484 Pereszteg, Petőfi utca 29. adószám: 46809753-1-
28 ) a továbbiakban: mint Működtető vállalkozó háziorvos között, alulírott napon, a területi 
ellátást biztosító háziorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátására, az alábbiakban 
felsorolt célok megvalósítására az alábbi tartalommal:

1. Szerződő felek a 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben szabályozott feltételek figyelembe 
vételével, alkalmazásával a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében 
történő ellátására szerződést kötnek.

2. Felek rögzítik, hogy a Megbízott Vállalkozó az ellátási tevékenységet 
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személyes közreműködésével látja el.

3. Működtető  személyes  közreműködésével  ellátja  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (  1.)  bekezdésében, 
valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében 
foglalt feladatokat.

4. A rendelés időtartama (a mindenkori működési engedélyben foglaltak szerint)

5. Működtető  praxisjoggal  érintett  körzete  Pereszteg  és  Pinnye  község  közigazgatási 
területe.

6. Az  esetleges  körzetmódosítás  miatt  bekövetkezett,  a  háziorvost  ért  kár  esetén  a 
települési  önkormányzat  kártalanítási  kötelezettséggel  tartozik,  amelynek 
megállapításánál  figyelembe  kell  venni  orvosi  szolgáltató  által  a  finanszírozása 
keretében kapott egy éves összeget.

7. Működtető részt vesz a Pereszteg Község gesztorságával működő Sopron Környéki 
Községek Orvosi Ügyeletének ellátásában ( 9400 Sopron, Győr u. 15.)
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8. Az  Önkormányzat  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Működtető  az  egészségbiztosítási  alap 
kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössön. 
Működtető  a  3,.  pontban  megállapított  feladati  ellátását  a  finanszírozási  szerződés 
alapján folyósított összegből finanszírozza. A Feladatok ellátásához az Önkormányzat 
részéről pénzügyi támogatásban nem részesül.

9. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását és a 
az OEP által  nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját 
bevételeként kezeli.

10. Az Önkormányzat tulajdonában álló, Pereszteg, Petőfi utca 29. szám alatti épületben 
lévő  rendelőhelyiséget  a  szerződésben  foglalt  feladatok  ellátásának  időtartamára 
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja.

11. Az  Önkormányzat  a  vállalkozó  ingyenes  használatába  adja,  a  jelen  szerződést 
megelőzően megkötött szerződéskor az ingatlanhoz tartozó felszerelési és berendezési 
tárgyakat.

12. A  térítésmentesen  használatba  adott  rendelő  berendezésének  és  felszereltségének 
szinten  tartása  és  fejlesztése  a  Működtető  és  az  Önkormányzat  közös  érdeke  és 
feladata. 

13. A rendelő működtetésével kapcsolatos közüzemi számlák működtetőt terhelik.

14. A  rendelőhelyiségek,  a  várószoba  és  a  kiegészítő  helyiségek  karbantartásáról  a 
Működtető köteles gondoskodni, a költségek is őt terhelik. Az ingatlan egészét érintő 
felújítás és korszerűsítés költségei az Önkormányzatot terhelik.

15. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű 
személyek közreműködésével és saját költségén látja el.

16. Működtető  a  tervezett  távolléte  idejére  saját  költségére  gondoskodik  a  háziorvosi 
feladatok  ellátáshoz  előírt  szakképesítéssel  rendelkező  személlyel  történő 
helyettesítésről. 

17. Működtető  köteles  együttműködni  az  önkormányzattal,  az  általános  egészségügyi 
igazgatási  és  információs  feladatokat  ellátni  (pld.  statisztikai 
adatszolgáltatás,jelentések, felmérések…stb.)
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18. Jelen  megállapodást  a  felek  határozatlan  időtartamra  kötik,  az  Önkormányzat 
legkorábban 2018. április 1-jén szűntetheti meg felmonással.

A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondhatja, 
ha:
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére  sem  teljesíti,  vagy  folytatólagosan  megszegi  a  jogszabályban  foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat.
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti.

A felmentési idő hat ( hat ) hónap.

19. A  szerződés  a  Működtető  részéről  azonnali  hatállyal  felmondható,  ha  az 
Önkormányzat  az  e  szerződésben  foglalt  kötelezettségét  megszegi  és  felszólítás 
ellenére sem teljesíti.

20. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető önhibáján 
kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő 
működtetése  lehetetlenné  válik,  úgy  a  jelen  megállapodással  érintett  körzet 
egészségügyi  dolgozóit  –  beleértve  a  működtetőt  is  –  közalkalmazottként 
foglalkoztatja  tovább.  Ez  a  rendelkezés  nem  vonatkozik  működtetőre  abban  az 
esetben, ha kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.

21. Jelen szerződés a felek közös megegyezésével írásban módosítható

22. Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdések  tekintetében a  mindenkor  hatályban 
lévő  egészségügyi  és  társadalombiztosítási  tárgyú  jogszabályok,  továbbá  a  Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.



23. A  felek  között  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdésekben  –  amennyiben  annak 
rendelkezése peren kívül nem vezet eredményre – a Soproni Járásbíróság az illetékes.

24. Jelen  megállapodás  aláírásának  napján  lép  hatályba.  Egyidejűleg  a  szerződő  felek 
között 1993. május 13-án kötött szerződés hatályát veszti.

Pereszteg, 2013. március 26.

…………………………………………… ……………………………………………

Sellei Tamás polgármester Dr Éger István háziorvos

Pereszteg Község Önkormányzata Működtető háziorvos

Záradék:

A  szerződést  Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  11./2013.(III.26.) 
határozatával fogadta el.


