
Egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló előszerződés 
 
 
amely létrejött egyrészről Szajol Községi Önkormányzat (székhely: 5081 Szajol, Rózsák 
tere 1., képviseli: Szöllősi József polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről Kapásné Dr. Kardos Adél (szül.: Mezőtúr, 1979. 07. 02., an.: Vass Margit, 
egyéni vállalkozó, adószáma: 67264638136) 5420 Túrkeve, Kinizsi út 52. szám alatti lakos, a 
továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató 
 
mint szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő szajoli II. számú 
felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint iskola és ifjúság egészségügyi szolgálat 
(továbbiakban: Praxis) feladatainak ellátására vonatkozó, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződés 
megkötése. 

 
2. Szerződő felek jelen előszerződés aláírásával kinyilvánítják azon akaratukat, hogy az 

előszerződés 1. pontjában meghatározott feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni. A 
szerződő felek tudomásul bírnak azon tényről, hogy a feladat-ellátási szerződést jelen 
előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően legkésőbb a jelen 
előszerződés 4. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni. 

 
3. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási 

szerződést kötni a Praxishoz kapcsolódó feladatok ellátására, amennyiben 
Egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxis engedély megszerzését igazolja. 
Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
szabályozott praxis engedély kiadása iránti kérelemhez csatolja. 

 
4. Szerződő felek jelen előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 3. pontban 

foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2015. december 31-ig megkötik a feladat-
ellátási szerződést. 

 
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátását feltételeit a feladat-ellátási 

szerződésben szabályozzák. 
 

6. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Polgári törvénykönyvről 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) 

bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt 
feltételek hiánya esetén. 
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8. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2015. december 31. napjáig hatályos. Az 

előszerződés megszűnik, amennyiben a szerződő felek az 1. pontban meghatározott 
feladat-ellátási szerződést megkötik. 

 
 
Jelen előszerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. 
 
 
Szajol, 2015. október 28. 
 
 
 
 
 Szöllősi József Kapásné Dr. Kardos Adél 
  polgármester   Egészségügyi szolgáltató 
Szajol Községi Önkormányzat képviseletében 


