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FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

Vegyes háziorvosi körzetre, valamint Iskola- és Ifjúság Egészségügyi szolgálatra 

tartós helyettesítési formában 

 

Ezen szerződés létrejött egyrészről Szajol Községi Önkormányzat (székhely: 5081 Szajol, 

Rózsák tere 1., képviseli: Szöllősi József polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat, 

és 

másrészről a HUMANITAS-95 Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5000, 

Szolnok, Kertész utca 83/A,  cégjegyzék szám: 16-06-004203, bankszámla szám: OTP NYRT 

11745011-20093075-00000000, adószám: 26055440-1-16, képviseli: Dr. Szekeres Norbert) 

és az ellátásért személyesen kötelezett orvos: Dr. Szekeres Norbert, a továbbiakban, mint 

Egészségügyi Szolgáltató között a gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás körében 

Szajol Község közigazgatási területén lévő I. számú háziorvosi körzet, valamint Iskola-és 

Ifjúság egészségügyi szolgálatra vonatkozóan  egészségügyi megbízási ellátási szerződést köt 

az alábbiak szerint: 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pont meghatározott kötelező alapfeladatai körében az 

egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében megbízási szerződést köt tartós 

helyettesítési formában a háziorvosi feladatok ellátására a területi ellátási kötelezettségű 

Szajol Község I. számú háziorvosi körzet, valamint Iskola-és Ifjúság egészségügyi 

szolgálatra 2019. május 1-től a praxis betöltésének időpontjáig. 

 

 

2. Az Egészségügyi Szolgáltató kijelenti és igazolja, hogy a háziorvosi ellátásához szükséges 

és előírt feltételekkel, háziorvosai személyében szakmai, képesítési feltételekkel, 

rendelkezik. 

 

3. Az Egészségügyi Szolgáltató az engedélyében szereplő háziorvosai útján köteles a 

háziorvosi feladatok ellátására, 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.  

 

4. A szerződő felek a vonatkozó szakmai jogszabályok jegyzékét jelen szerződés 1. sz. 

mellékletében rögzítik. 

 

5. A szerződő felek a háziorvosi alapellátás területét, a háziorvosi körzethez tartozó körzetet 

jelen szerződés mellékletében határozzák meg.   

 

6.  Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a személyi változásokról előzetesen 

egyeztetést folytat le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályával és az Önkormányzattal. A 

személyi változásokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya által módosított működési 

engedély szerint hajtja végre az Önkormányzat tájékoztatásával. 
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Az Egészségügyi Szolgáltató a jelen szerződés mellékletében meghatározott ellátási 

területhez tartozó háziorvosi körzet, valamint Iskola- és Ifjúság egészségügyi szolgálat 

tartós helyettesítési formában történő ellátására Szajol Község Önkormányzatával 

szerződést köt. Az Egészségügyi Szolgáltató ellátja a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola – székhelye: 5081 Szajol, Kölcsey út 45. - valamint a Szajoli Tiszavirág Óvoda – 

székhelye: 5081 Szajol, Szt. I. kir. út 70. – 934/2004. számú sz. működési engedélyünk 

160097041. sz. szervezeti egységében iskola és óvoda egészségügyi feladatait. Az iskola 

egészségügyi feladatokat a 26/1997. (IX. 3.) számú NM rendelet alapján, a területi 

védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglaltak 

figyelembevételével kell ellátni. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, 

hogy a fent nevezett intézményekben a működési engedélyben szereplő heti rendelési 

óraszámban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja az óvodás gyermekek, 

általános iskolai tanulók megelőző jellegű iskola egészségügyi ellátását a területileg 

illetékes védőnővel együttműködve. 

 

Az Egészségügyi Szolgáltató ezen feladat ellátásért az Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő által minden év szeptember 30-ig meghatározott és ellátott óvodás/iskolás 

tanulói létszám után járó díjazást kapja. Ezt az összeget az Önkormányzat havonta az 

Egészségügyi Szolgáltató számlájára utalja a finanszírozás megérkezését követően. 

 

Megbízó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő I. számú 

körzet terület tekintetében másik háziorvossal egyidejűleg nem köt területi ellátásra 

vonatkozó szerződést. 

 

7. Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásra vonatkozó feltételeket a 

Megbízó és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között létrejött szerződés 

tartalmazza, mely Szerződés alapján történő teljes finanszírozás összege a megbízottat 

illeti. Azt a Megbízó havonta a Megbízott számlájára utalja a finanszírozás 

megérkezését követően. 

 

 

8.  Az Egészségügyi Szolgáltató háziorvosai útján jelen szerződés és a hatályos jogszabályok 

alapján rendelési időben személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Továbbá köteles ellátni a 

rendelési időben hozzá forduló minden személyt, ha heveny megbetegedésük, vagy 

gyógyulásukat lassító állapotromlás következhet be. A hatályos jogszabályi kívánalmaknak 

megfelelő szabályozás alapján együttműködik az Önkormányzattal a lakosság 

egészségmegőrzése érdekében.   

 

9. Az Egészségügyi Szolgáltató jelen megállapodáshoz másolatban csatolja:   

 

 Tevékenysége folytatásához szükséges orvosi diplomát, szakvizsga bizonyítványait  

 Cégbírósági bejegyzést igazoló végzést, vagy egy hónapnál nem régebbi 

cégkivonatot.  

 Igazolást, hogy köztartozása nem áll fenn.  

 Háziorvosai vonatkozásában orvosi nyilvántartási számot igazoló iratot.   

 Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolvány másolatot. 
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.  

Az Önkormányzat jogosult és köteles az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő 

egészségügyi szolgáltatónál ellenőrizni a szolgáltató működését. Az ellenőrzés elsősorban 

az alábbiakra terjedhet ki: 

- a helyettesítési előírások betartásának, 

- a rendelési idő betartásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés keretében a Megbízott a közszolgáltatásért felelős szerv számára: 

- rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, 

- évente írásban beszámol a közszolgáltatásért felelős szervnek az egészségügyi 

közszolgáltatás teljesítéséről. 

Megbízó jogosult szakmai hiányosság, hiba gyanúja esetén a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály felé jelentést tenni, etikai ügyben az Orvosi Kamara állásfoglalását kérni. 

Tulajdonosi érdeket sértő esetben (pld. szándékos rongálás, gondatlanságból okozott kár 

esetén) jogi úton szerezzen érvényt érdekeinek. 

 

 

II. 

 

Önkormányzat feladatköre, jogai, kötelezettségei 

 

10. Az Önkormányzat a Szajol, Mátyás király út 2. szám alatti épületben a tulajdonát 

képező orvosi rendelőhelyiséget, valamint a hozzá tartozó egyéb helyiségeket, berendezési 

tárgyaival, felszereléseivel együtt az Egészségügyi Szolgáltató használatába adja 

térítésmentesen jelen szerződés hatályának időtartamára. A külön jogszabály által előírt 

eszköz, műszer és felszerelési egységek minimumfeltételeknek megfelelő biztosítása az 

Önkormányzat feladata. A használat részletes szabályait, rendjét a használatba adott 

helyiségek, berendezések, felszerelések tételes jegyzékét jelen szerződés melléklete 

tartalmazza.   

 

11. Az Önkormányzat szavatolja, hogy harmadik személynek fenti helyiségekre 

vonatkozóan nincs olyan joga, amely az Egészségügyi Szolgáltatót a használatban 

korlátozza, vagy megakadályozza.  

 

12. Az Önkormányzat köteles saját pénzeszközeiből a rendelőhelyiségek, a hozzátartozó 

egyéb helyiségek üzemeltetésére, karbantartására, felújítására oly szinten, hogy azok 

megfeleljenek a külön jogszabályban előírt minimumfeltételeknek a rendes gazdálkodás 

körét meg nem haladó mértékben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 

üzemeltetés, karbantartás, felújítás, rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások tartalmi 

meghatározására irányadónak tekintik a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

56. §-ban foglaltakat kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezéseket. Az 

Önkormányzat vállalja a a rendelő üzemeltetésével kapcsolatban fellépő rezsiköltségeket 

(víz, gáz, villany, csatornadíj, takarítás, szemétszállítás, egyéb közművek). 

 

A működéshez szükséges telefon és internet rendelkezésre állásáról és annak díjáról az 

átvevő gondoskodik. Az Egészségügyi Szolgáltató feladata a hatályos munka-tűz és 

környezet védelmi előírások betartása. Az átadott helyiségekben az Egészségügyi 

Szolgáltató a fennmaradó szabad kapacitást szabadon kihasználhatja. Az Egészségügyi 

Szolgáltatónál keletkező veszélyes hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik 

minden alkalommal megbeszélt időpontban. 

http://www.jnszmkh.hu/dokumentumtar/cat_view/20/12/93
http://www.jnszmkh.hu/dokumentumtar/cat_view/20/12/93
http://www.jnszmkh.hu/dokumentumtar/cat_view/20/12/93
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III. 

 

Egészségügyi Szolgáltató feladatköre, jogai, kötelezettségei 

 

13. Az Egészségügyi Szolgáltató háziorvosai útján személyes és folyamatos orvosi ellátást 

biztosít az orvosi rendelőkben a külön jogszabályokban meghatározott rendelési időben, 

valamint indokolt esetben a beteg otthonában. Ezen túlmenően ellátja a külön 

jogszabályban előírt egyéb háziorvosi feladatokat is. Az Egészségügyi Szolgáltató az 

ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint kialakítja. A rendelési idő jelen 

szerződés mellékletében kerül meghatározásra. Az Önkormányzat az általa kötelezően 

biztosítandó orvosi ügyeleti ellátást feladat átadási szerződés keretében ügyeleti 

szolgáltatóval biztosítja (Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató kft). Felnőtt és gyermek 

ambuláns ellátás valamennyi ellátotti körre vonatkozóan: hétköznap 19,00-tól másnap 

reggel 7,00-ig, valamint heti pihenőnap, munkaszüneti nap és ünnepnap 7,00-tól másnap 

reggel 7,00-ig. Területi („kijárós”) ellátás: hétköznap 16,00-tól másnap reggel 8,00-ig, 

valamint heti pihenőnap, munkaszüneti nap és ünnepnap 8,00-tól másnapreggel 8,00-ig. 

 Ügyeleti időben a HUMANITAS-95 Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társaság ügyeleti 

ellátásra nem kötelezhető. 

 

14. Az Egészségügyi Szolgáltató külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja 

a háziorvosi körzet működésének személyi feltételeit.   

 

15. Az Egészségügyi Szolgáltató a helyettesítéséről maga gondoskodik.  

 

16. Rendkívüli esetekben a helyettesítésről az Önkormányzatot, valamint a rendelőben 

megfelelő helyen elhelyezett hirdetményen az érintett lakosságot haladéktalanul értesíteni 

szükséges. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a helyettesítéséről megfelelően nem 

gondoskodik és e tényről az Önkormányzatot 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. Ha a helyettesítő az Önkormányzattal szerződési jogviszonyban lévő 

másik Egészségügyi Szolgáltató háziorvosa és ellátási területe nem esik távol, azaz 

szomszédos a helyettesítendő háziorvos területével, indokolt esetben jogosult a 

helyettesítést saját rendelőjében ellátni. E tényről az illetékes háziorvos az érintett ellátási 

terület lakosságát előzetesen köteles írásban tájékoztatni. Az indokolt eset fennállásáról a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézete határoz.  Az 

Egészségügyi Szolgáltató fenntartja a jogot rendkívüli esetben a megadotton kívül más, a 

jogszabályok alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult orvos helyettesítő 

orvosként való megnevezésére. 

 

17. Az Egészségügyi Szolgáltató viseli az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

leltár szerinti felszerelési jegyzékben beszerzési áron szereplő műszerek üzemeltetési 

költségeit. A rendelkezésére bocsátott felszerelési egységek, műszerek, eszközök 

karbantartása, felújítása, pótlása az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján történik, 

hogy azok megfeleljenek a külön jogszabályban előírt minimumfeltételeknek. A 

műszereket, készülékeket jogosult az általa ellátott lakosság érdekében térítésmentesen 

használni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírását követő 

15 napon belül a használatba adott és rendeltetésszerű használatra alkalmas orvosi 

rendelőhelyiségek állagáról, berendezési tárgyairól, felszerelési egységeiről, műszereiről 
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jegyzőkönyv kerül felvételre, amely jelen szerződés mellékletét képezi. Egészségügyi 

Szolgáltató jelen szerződés megszüntetése esetében a használatában lévő 

rendelőhelyiséget, berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul a leltár szerint eredeti 

állapotban, illetve természetes elhasználódásnak megfelelő állapotban a megszűnéstől 

számított 15 napon belül köteles az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 

18. Az Egészségügyi Szolgáltató a tulajdonában álló ingóságokat, berendezési tárgyakat, 

felszerelési egységeket jelen szerződés megszüntetése esetén jogosult elszállítani.  

 

19. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a használatba vett rendelőhelyiséget és az ahhoz 

tartozó egyéb helyiségeket, berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket 

rendeltetésszerűen használni, azok állagát óvni. Az Egészségügyi Szolgáltató - előre 

egyeztetett időpontban- köteles tűrni az Önkormányzat által végrehajtandó 

bérleményellenőrzést.  

 

20. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni a háziorvosi körzet működtetése 

keretében foglalkoztatott egyéb munkatársainak feladatai ellátásához szükséges és a 

hatályos jogszabályokban előírt oktatásáról, továbbképzéséről, továbbá köteles 

gondoskodni arról is, hogy foglalkoztatott munkatársai a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő képesítéssel rendelkezzenek. 

 

21. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni az 

Önkormányzatot, ha a háziorvosi körzet működtetése bármilyen módon és formában 

veszélybe kerül, annak érdekében, hogy az Önkormányzat megfelelő időben és formában a 

szolgáltatást továbbiakban biztosítani tudja.  

 

22. Az Egészségügyi Szolgáltató a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási 

kötelezettségeit az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályokban 

meghatározottak szerint teljesíti. 

 

23. Az Egészségügyi Szolgáltató a használatba adott rendelőhelyiségben és a hozzátartozó 

egyéb helyiségekben bármilyen jellegű beruházást, átalakítási, felújítási és a rendes 

gazdálkodás körét meghaladó munkát kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli 

engedélyével végezhet. Az Önkormányzat engedélye nélkül végrehajtott beruházási,  

átalakítási, felújítási munkálatok esetében az Egészségügyi Szolgáltató köteles az eredeti 

állapot helyreállítására, a felmerülő károk megtérítésére.  

 

24. A háziorvosi körzethez tartozó terület Önkormányzat általi egyoldalú módosítása miatt 

bekövetkezett az Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén, az Önkormányzat kártalanítási 

kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 

körzet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozása keretében kapott egy 

éves összeget.  

 

IV. 

Egyéb rendelkezések 

 

25. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a 

használatba vett rendelőhelyiséget, berendezési tárgyait, felszerelési egységeit, műszereit 

kizárólagosan jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi tevékenység céljaira 
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használhatja, harmadik személyek használatában nem adhatja, egyéb egészségügyi 

tevékenységi célú használatra az Önkormányzat előzetes hozzájárulása alapján jogosult.  

 

26. Az Önkormányzat a külön törvényben előírt – kötelező közszolgáltatás nyújtásáért 

fennálló felelősségéből következően jogosult jelen szerződésben foglaltak megvalósulását 

ellenőrizni. A háziorvosi szolgálat folyamatos szakmai ellenőrzését a népegészségügyi 

intézet látja el.  

 

27. Jelen szerződés megszűnik:  

 

• Egészségügyi Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  

• egyéb jogszabályban meghatározott esetekben.  

 

28. Jelen szerződés megszüntethető: 

 

• közös megegyezéssel,  

• mindkét fél részéről közölt 1 hónapos rendes felmondás útján,  

 

Az Önkormányzat a megbízási feladat-ellátási szerződést - indoklással - 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. 

 Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket 

tartósan nem teljesíti 

 

Az Egészségügyi Szolgáltató részéről- indoklással- írásban közölt azonnali hatályú 

felmondással:  

 

• ha az egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges feltételek olyan súlyosan 

hiányoznak, hogy az lehetetlenné teszi a feladat ellátását,  

 

• ha az Önkormányzat jelen szerződésbe ütköző súlyos magatartást tanúsít: ilyen 

magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére 

ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére 

tovább folytatja.  

 

29. Jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható. 

 

30.  A szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által történő azonnali hatályú felmondás 

esetén az azonnali felmondásra okot adó fél köteles a másik fél kárait teljes összegben 

megtéríteni. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását 

szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok 

lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény 

megváltozása esetén.  

 

31. Ha az Önkormányzat – érdekkörében bekövetkező körülmény folytán- nem képes 

tovább a háziorvosi rendelőhelyiséget az Egészségügyi Szolgáltató számára jelen 
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szerződési feltételek szerint tovább biztosítani, köteles más rendeltetésszerű használatra 

alkalmas helyiséget az Egészségügyi Szolgáltatónak rendelkezésére bocsátani.  

 

32. A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, 

az esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézete valamint a Magyar Orvosi Kamara 

véleményét kikérik. 

 

33. A Szerződő felek ezen szerződésben rögzített feltételrendszert szükség szerint 

felülvizsgálják és egyeztetik, szükség esetén módosítják. 

 

34. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni. 

 

35. A Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen szerződés valamely rendelkezése 

bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a szerződés egészének érvénytelenségét 

nem vonja maga után. 

 

36. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő 

felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabálynak és 

a felek akaratának érvényesen megfeleljenek.  

 

37. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi, 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók.  

 

38. Jelen szerződéshez csatolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.  

 

Szajol, 2019. április 18. 

 

 

………………………………………     ……………………………………………  

  Szöllősi József       Egészségügyi Szolgáltató 

             polgármester            

       

 

Mellékletek:   

 

1. sz. melléklet: Háziorvosi körzet működtetése körében irányadó szakmai jogszabályok  

jegyzéke.  

2. sz. melléklet: A Szajol I. számú háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséget 

képező területének utcajegyzéke    

3. sz. melléklet: Az ellátás rendje (rendelési idő)  

4. sz. melléklet: Használati megállapodás A rendelőhelyiség berendezési tárgyairól, 

felszerelési egységeiről, műszereiről készült jegyzék, valamint az előbb felsoroltaknak 

átadáskori állapotáról készült jegyzőkönyv.  
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1. számú melléklet  

 

Háziorvosi körzet működtetése körében irányadó 

szakmai jogszabályok jegyzéke 

 

 

Hatályos jogszabályok  

 

 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

tv.  

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv.   

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.   

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv., egységes 

szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet  

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv.  

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.   

 Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm r.  

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. r.  

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. r.  

 Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. r.  

 A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről 

szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. r.  

 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének megállapítása, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. r.   

 Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről kiadásáról szóló 44/2004. 

(IV. 28.) ESZCSM r.  

 Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság 

vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM r.  

 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM r.  

 Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) 

NEFMI r.   

 A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás 

összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM r.  

 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM r.  

 A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM r.  

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM r.  

 A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII. 21.) NM r.  

 Az egészségügyi szolgáltatók, és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM r.  
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 A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és 

kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM r.  

 Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM r.  

 A betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló 27/1992. (IX. 26.) NM r.  

 A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 13/1992. (VI. 26.) 

NM r.  

 Az orvosi bélyegzőkről szóló 20/1991. (IX. 5.) NM r.  

 A gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről 19/1991. 

(XI. 5.) NM r.  
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2. számú melléklet 
Egészségügyi ellátási szerződés melléklete 

 

SZAJOL – I. sz. Háziorvosi körzet utcajegyzéke 

 
 

Ady E. út 

Akácfa út 

Alamand dűlő 

Állami Gazdaság út 

Állomás út 

Áfor út 

Bajcsy Zs. út 

Batthyány út 

Bocskai út 

Csillag út  

Diófa út 

Dózsa Gy. út 

Erdei F. út  

Gábor Á. út 

Gárdonyi G. út 

Gyöngyvirág út 

Hunyadi út 

Jókai út 

József A. út 

Keleti K. 

Kinizsi út 

 Kölcsey F. út 

 Mátyás király út 

 Mátyás köz 

 MÁV Őrház 

 Mikszáth út 

Móricz Zs. út 

Napsugár út 

Nefelejcs út 

Pacsirta út 

Radnóti út 

Rózsa F. út 

Széchenyi út 

Szél út 

Szent István király út 

Szolnoki út 

Szőnyi M. út 

Táncsics út 

Tölgyfa út 

Vörösmarty út 

 Zrínyi út 
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3. sz. melléklet 

A háziorvosi körzet ellátási rendje 

(rendelési idő) 

 

Rendelési idő: 

 

I. Szajol I. számú Háziorvosi Szolgálat  

(5081 Szajol, Mátyás király út 2.) 

 

hétfő:    8.00 - 12.00 óra közötti rendelési időtartamban, 

kedd:    8.30 - 11.30 óra közötti rendelési időtartamban, 

szerda:    15.00 - 18.00 óra közötti rendelési időtartamban, 

csütörtök:    11.00 - 13.00 óra közötti rendelési időtartamban, 

péntek:    8.30 - 11.30 óra közötti rendelési időtartamban, 

   

 

Rendelkezésre állási idő: 

 

I. Szajol I. számú Háziorvosi Szolgálat  

(5081 Szajol, Mátyás király út 2.) 

 

hétfő:    8.00 - 16.00 óra, 

kedd:    8.00 - 16.00 óra, 

szerda:  10.00 - 18.00 óra, 

csütörtök:    8.00 - 16.00 óra, 

péntek:    8.00 - 16.00 óra 
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4.számú melléklet 

 
Egészségügyi megbízási ellátási szerződés melléklete 

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 

a Szajol Község Önkormányzata és a Humanitás 95 Gyógyító és Szolgáltató 

Betéti Társaság.  

Egészségügyi megbízási szerződéséhez 

 

 
1. Szajol Község Önkormányzata (továbbiakban: átadó) a Humanitás 95 Gyógyító és 

Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: átvevő) használatra átadja a tulajdonában levő, 

Szajol, Mátyás kir. út 2. sz. alatt elhelyezkedő orvosi rendelő jelenleg háziorvosi 

rendelőként működő épület részét. 

 

2. A közüzemi fogyasztást mérő órák az átadó nevén maradnak, a közüzemi díjakat az 

átadó fizeti. A működéshez szükséges telefon és internet rendelkezésre állásásról és annak 

díjáról az átvevő gondoskodik. 

 

3. Az átadó leltár alapján átadja az orvosi rendelőt és a hozzá tartozó kiszolgáló 

helyiségeket, a bennük levő használati eszközökkel, berendezésekkel. A leltárjegyzék a 

használati megállapodás 1. sz. melléklete. Az átadás időpontja 2019. április 18. 

 

4. Az átvevő köteles a leltárjegyzék alapján átvett eszközöket, berendezéseket 

karbantartani, valamint az elhasználódott, megrongálódott eszközöket pótolni. 

 

5. Az egészségügyi ellátás bonyolítása során az átvevő köteles biztosítani mindazon 

eszközöket és felszereléseket, melyek a leltárjegyzékben szereplő tételeken kívül az orvosi 

rendelő működéséhez szükségesek. 

 

6. Az átvevő tudomásul veszi, hogy az üzemeltetésre átadott épületben, illetve az abban 

elhelyezett valamennyi eszközben a tevékenységével kapcsolatban vagy az alkalmazottai 

által okozott károkat az eredeti állapotának megfelelően helyreállítja, vagy megtéríti. 

 

7. Az üzemeltetésre átadott épületrészben, az azokban elhelyezett valamennyi eszköz, 

őrzés-védelméről az átvevőnek kell gondoskodnia. 

Az épületrészhez tartozó ingatlan udvarán az egészségügyi szolgáltatás működéséhez 

kapcsolódó gépjárművek tartózkodásához az átadó hozzájárul. Az udvaron elhelyezett 

tárgyak biztonságáért az átvevő felelős. 

 

8. Az átadót terheli az adott helyiségek tekintetében a karbantartási, javítási munkák, a 

belső festési, takarítási, higiéniai feladatok elvégzése. Ennek keretében köteles a szükség 

szerinti tisztasági festést elvégezni, a fűtési és elektromos rendszer, a közüzemi 

berendezések folyamatos karbantartásáról, javításáról gondoskodni. 

Az átadó kötelessége az átadott épületrészben a burkolatok, nyílászárók és a szúnyoghálók 

karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. 

 

9. Az átvevő feladata a hatályos munka-tűz és környezet védelmi előírások betartása. 
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10. Az átvevő köteles a szerződés megszűnése esetén a területet a leltárjegyzékben 

foglaltaknak megfelelően, a berendezéseket, eszközöket működőképes állapotban, 

rendeltetésszerű használatra az átadónak visszaadni. Az értéknövelő beruházások 

elszámolásáról a felek külön tárgyalnak. 

 

11. Az átadott helyiségben az átvevő a fennmaradó szabad kapacitást szabadon 

kihasználhatja.  

 

12. Az átadott épületrészben átalakítási, bővítési, építési munka csak az átadó 

engedélyével történhet. A hozzájárulásnak írásban kell megtörténnie. 

 

13. Az átadó feladata az épület külső állagának megóvása. 

 

14. Az átadó semmilyen felelősséget nem vállal a közüzemi szolgáltatások előre nem 

látható ok miatti szüneteltetéséből eredő károkért. 

 

15. Az átvevőnél keletkező veszélyes hulladék elszállításáról az átadó gondoskodik, 

minden alkalommal megbeszélt időpontban. 

 

16. Az átadó a rendelkezésre bocsátott ingatlanért és a benne lévő tárgyi eszközökért 

bérleti díjat nem számol fel. 

 

 

 

Szajol, 2019. április 18. 

 

 

 

 

               Szöllősi József                                                   Dr. Szekeres Norbert 

                       átadó                                                                      átvevő 

 

 


