
A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

          

Az előterjesztés száma: …../2017. 

 

Sárpilis Község Képviselő-testületének 2017. március 29. napján   

 17.30 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére 

 

 

a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi vállalkozási szerződés megszűnésével kapcsolatos 

döntésekről 

 

 

 

Előterjesztő:   Figler János polgármester 

 

Készítette:      Skoda Ferenc jegyző 

                       
Tárgyalja: ----------- 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának betöltésére kiírt pályázati 

felhívásra 2017. január 2-án a BEZSU-MED Szolgáltató Kft. (8164 Balatonfőkajár, 

Kossuth u. 5/2., adószám: 11696371-2-19, Cégj.szám: 19-09-518798) 

képviseletében Dr. Beck Mária Zsuzsanna orvos nyújtott be pályázatot. A 

képviselő-testület a doktornővel először február hónapra helyettesítési szerződést 

kötött a 9/2017. (I. 18.) önk.-i határozatával, majd a 6/2017. (I. 18.)  önk.-i 

határozatával – határozatlan időre – március 1-jétől feladat-ellátási szerződést kötött 

az orvosi teendők ellátására a körzetben. 

  

A doktornő sajnálatos ás váratlan halála következtében a praxis ismét 

megüresedett. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírásai szerint: 

 

„2. § (3)  A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, 

amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és 

folytatható. 

 

(4)  A praxisjog jogosultjának halála esetén - egymást követő 

sorrendben - a praxisjog folytatására  

a) a házastárs, illetőleg 
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b) az egyenesági leszármazó 

 

jogosult. A b) pontban meghatározott személyek között a leszármazási 

fok határozza meg a  praxisjog folytatására való jogosultság sorrendjét.  

 

(6) https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909 - 

sup14 Ha a (4) bekezdés alapján a  praxisjog folytatására jogosult személy 

nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek: 

- a praxisjog folytatására irányuló jogáról a sorrendben őt követő, a 

jogszabályi feltételeknek megfelelő személy javára lemondhat, illetőleg15  

- a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül 

ingyenesen vagy visszterhesen 

elidegenítheti. https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/149027848090

9 - sup16  

 

(7) https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909 - 

sup18Ha a praxisjog elidegenítésére a (6) bekezdés alapján jogosult személy 

e jogával az ott megjelölt határidőn belül nem él, a praxisjog megszűnik.” 

 

A fentiekre figyelemmel a leendő örökösnek 1 év áll rendelkezésre, hogy 

a praxisjogával éljen, vagy azt elidegenítse. Ezen tényre figyelemmel az alábbi 

döntéseket kell először is a képviselő-testületnek most meghoznia a rendkívüli 

ülésén: 

 

a) 2017. március 31.-i hatállyal állapítsa meg a szerződés megszűnését, 

a vállalkozó orvos váratlan és sajnálatos halálára figyelemmel, 

b) döntsön abban, hogy a háziorvosi körzet ápolónőjének a márciusi 

bérét az önkormányzat átvállalja, és egyúttal a költséget hagyatéki 

teherként jelentse be. 

 

A következő ülésen: 

 

a) a háziorvosi helyettesítési feladatok ellátására szerződést kell kötni 

egy vállalkozóval 2017. április 1-től legfeljebb 2018. március 18. 

napjáig, 

b) egyúttal a helyettes vállalkozó orvos helyettesítésére is szerződést 

kell kötni egy mások vállalkozóval ugyanezen időtartamra. 

 

 

Mindezekre figyelemmel kérem az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását: 

 

 

1. számú H a t á r o z a t i   javaslat: 

 

a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátására kötött vállalkozási szerződés megszüntetésére 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973#sid13568
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#ws5_0
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup14
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup14
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973#sid12032
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#ws7_0
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup15
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup16
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup16
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup18
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup18
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973#sid15616
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a.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § 

(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a BEZSU MED 

Szolgáltató Kft.-vel (8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 5/2. ügyvezető: 

dr. Beck Mária Zsuzsanna), a decsi II. számú háziorvosi körzetben 

háziorvosi tevékenység ellátására 2017. március 1-jétől határozatlan 

időre kötött és a 6/2017. (I. 18.)  önk.-i határozatával jóváhagyott 

feladat-ellátási szerződést, az egyetlen közreműködő vállalkozó 

orvos 2017. március 18-i halálának napjával megszünteti.  

 

b.) egyúttal a 6/2017. (I. 18.)  önk.-i határozatát az a.) pontban 

meghatározott nappal visszavonja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:   Figler János polgármester 

                (a határozat megküldéséért)  

 

Határozatról értesül: BEZSU-MED Szolgáltató Kft. leendő örököse 

                                 Tm. Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, 

                                  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 

Szekszárd 

                                  Decs Nagyközség Önkormányzata 

                                   polg. hiv. pü.-i oszt, helyben 

                                   irattár 

 

 

 

2. számú H a t á r o z a t i   javaslat: 

 

a Decs II. számú háziorvosi körzet ápolónője március havi 

bérének átvállalására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a decsi II. számú háziorvosi körzet ápolónőjének, Peszt Éva 

március havi bérét és járulékait az önkormányzat 2017. évi 

költségvetése terhére átvállalja, 

 

b) felkéri a jegyzőt, hogy az a) pontban meghatározott végső 

költséget hagyatéki teherként jelentse be.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:   Figler János polgármester 

                (a határozat megküldéséért)  

 

Határozatról értesül: BEZSU-MED Szolgáltató Kft. leendő 

örököse 

                                 Peszt Éva ápolónő 

                                 Decs Nagyközség Önkormányzata 

                                 polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 

                                 irattár 



A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

          

Az előterjesztés száma: …/2017. 

 

Sárpilis Község Képviselő-testületének 2017. március 29. napján   

 17.30 órakor megtartandó ülésére 

 

döntés a Decs II. számú háziorvosi feladatainak ellátásának  helyettesítéséről 

 

 

Előterjesztő:   Figler János polgármester 

 

Készítette:     Skoda Ferenc jegyző  

 

                       

Tárgyalja:--------------- 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának betöltésére kiírt pályázati felhívásra 2017. 

január 2-án a BEZSU-MED Szolgáltató Kft. (8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 5/2., adószám: 

11696371-2-19, Cégj. szám: 19-09-518798) képviseletében Dr. Beck Mária Zsuzsanna orvos 

nyújtott be pályázatot. A képviselő-testület a doktornővel először február hónapra 

helyettesítési szerződést kötött a 9/2017.(I.18.) önk.-i határozatával, majd a 6/2017.(I.18.) 

önk.-i határozatával – határozatlan időre – március 1-jétől feladat-ellátási szerződést kötött az 

orvosi teendők ellátására a körzetben. 

  

A doktornő váratlan és sajnálatos halála következtében a praxis ismét megüresedett. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény előírásai szerint: 

 

„2. § (3)  A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. 

 

(4)  A praxisjog jogosultjának halála esetén - egymást követő sorrendben - 

a praxisjog folytatására  

a) a házastárs, illetőleg 

b) az egyenesági leszármazó 
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jogosult. A b) pontban meghatározott személyek között a leszármazási fok határozza 

meg a  praxisjog folytatására való jogosultság sorrendjét.  

 

(6)  Ha a (4) bekezdés alapján a  praxisjog folytatására jogosult személy nem felel 

meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek: 

- a praxisjog folytatására irányuló jogáról a sorrendben őt követő, a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő személy javára lemondhat, illetőleg15  

- a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy 

visszterhesen elidegenítheti.   

 

(7) Ha a praxisjog elidegenítésére a (6) bekezdés alapján jogosult személy e jogával az 

ott megjelölt határidőn belül nem él, a praxisjog megszűnik.” 

 

A fentiekre figyelemmel a leendő örökösnek 1 év áll rendelkezésre, hogy a 

praxisjogával éljen, vagy azt elidegenítse.  

 

A Képviselő-testületnek az alábbi döntéseket kell meghoznia: 

 

a) a háziorvosi helyettesítési feladatok ellátására szerződést kell kötni egy 

vállalkozóval 2017. április 1-től legfeljebb 2018. március 18. napjáig, 

b) egyúttal a helyettes vállalkozó orvos helyettesítésére is szerződést kell kötni egy 

mások vállalkozóval ugyanezen időtartamra. 

c) a II. számú háziorvosi körzet ápolónőjét ismét vissza kell venni önkormányzati 

alkalmazásba. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatokat. 

 

1. számú H a t á r o z a t i   javaslat: 

 

a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisjogának 

helyettesítésére 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint e törvény 

végrehajtásáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában 

foglaltak alapján eljárva 

a.) a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység helyettesítés 

keretében történő ellátásával – területi ellátási kötelezettség nélkül - a 

bátaszéki K és K Eü.-i és Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 7140 Bátaszék, 

Budai u. 27., adószáma: 26466541-2-17, a közreműködő orvosok neve: 

dr. Kostyál Artúr és dr. Kostyálné dr. Kovács Klára) bízza meg 2017. 

április 1-jétől előreláthatólag 2018. március 18. napjáig terjedő időre, 

bruttó 850.000.- Ft/hó vállalkozási díj ellenében, 

b.) az a.) pontban meghatározott feladatok ellátására kötendő és a határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal a feltétellel, 

hogy ha a praxisjog folytatására vagy elidegenítésére jogosult személy e 

jogával legkésőbb 2018. március 18. napjáig nem kíván élni, vagy a 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973#sid13568
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#ws5_0
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973#sid12032
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#ws7_0
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973/listid/1490278480909#sup15
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/973#sid15616
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praxisjogot az önkormányzat ezen idő alatt más vállalkozónak át 

kívánja adni, e szerződés megszűnik. 

c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen szerződést az önkormányzat 

nevében aláírja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős:   Figler János polgármester 

              (a határozat megküldéséért)  

               

Határozatról értesül: K és K Eü.-i és Szolgáltató Bt. Bátaszék 

                                 Tm. Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, 

                                  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Szekszárd 

                                  Decs Nagyközség Önkormányzata 

                                  polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 

                            irattár 

 

 

2. számú H a t á r o z a t i   javaslat: 

 

a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisjog 

helyettesítésének helyettesítésére 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 

313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján eljárva  

a.) a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység helyettesítés 

keretében történő ellátásával – területi ellátási kötelezettség nélkül - a 

bátaszéki K és K Eü.-i és Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 7140 Bátaszék, 

Budai utca 27., adószáma: 26466541-2-17, a közreműködő orvosok 

neve: dr. Kostyál Artúr és dr. Kostyálné dr. Kovács Klára) bízta meg, 

b.) az a.) pontban meghatározott közreműködő helyettes orvosok 

helyettesítésével a dr. Klézli Eü.Bt.-t (székhelye: 7100 Szekszárd, 

Mikes utca. 24., adószáma: 28488880-1-17, a közreműködő orvos neve: 

dr. Klézli Júlia) bízza meg bruttó 42.500.- Ft/nap vállalkozási díj 

ellenében, 

d.) az a.) pontban meghatározott feladatok ellátására kötendő és a határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal a feltétellel, 

hogy ha a praxisjog folytatására vagy elidegenítésére jogosult személy e 

jogával legkésőbb 2018. március 18. napjáig nem kíván élni, vagy a 

praxisjogot az önkormányzat ezen idő alatt más vállalkozónak át 

kívánja adni, e szerződés megszűnik. 

c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen szerződést, az önkormányzat 

nevében aláírja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:   Figler János polgármester  

 

Határozatról értesül: dr. Klézli Eü.Bt Szekszárd  



4 
 

                                  K és K Eü.-i és Szolg. Bt. Bátaszék 

                                  Tm. Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, 

                                  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Szekszárd 

                                  Decs nagyközség Önkormányzata 

                                polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 

                                irattár 

 

 

3. számú H a t á r o z a t i   javaslat: 

 

Peszt Éva ápolónő kinevezésére 

 

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben foglaltakra, 

a.) a Decs II. számú háziorvosi körzet ápolónői munkakörébe 

P e s z t   Éva 

(sz.: Szekszárd, 1973. június 25. anyja neve: Lénárt Éva)  

Decs, Bem apó utca 52. szám alatti lakost 2017. április 1-jétől napi 8 

órában, határozatlan időre kinevezi.  

b.) a dolgozó havi illetményét az alábbiakban határozza meg: 

Garantált illetménye (E/09) 193.000. - Ft 

c.) felkéri a jegyzőjét, a kinevezésről szóló munkaügyi okmányok 

elkészíttetésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:   Skoda Ferenc jegyző  

 

Határozatról értesül: Peszt Éva ápolónő  

                                 polg. hiv. pü.-i oszt., helyben 

                                 személyzeti anyag 

                               irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2016.1.1./tsid/256
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1. melléklet 

 

HÁZIORVOSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

A HÁZIORVOSI FELADATOK HELYETTESÍTÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ 

ELLÁTÁSÁRA   1 

 

 

Amely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., 

képviseli: Antal Zsolt polgármester) és Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, 

Béke tér 1., képviseli: Figler János polgármester), mint Megbízók, 

 

másrészről a K és K E.-i és Szolg. Bt. (7140 Bátaszék, Budai u. 27.) 

(képviseli: Dr. Kostyál Artúr orvos, Megbízott)  

Orvosi pecsét száma: 44426 

ÁNTSZ engedély száma: 3385-4/2008. 

Cégjegyzékszám: 17-06-002610 

Adószám: 26466541-2-17 

Bankszámlaszám: 11746005-20083722 

 

1. Megbízók megbízzák Megbízottat, hogy Decs Nagyközség és Sárpilis Község területén 

helyettesítés keretében – területi ellátási kötelezettség nélkül - folyamatos háziorvosi 

ellátást (rendelést) biztosítson a nagyközség és a község felnőtt lakosai részére az 

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV törvény, 

valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II.25.) NM. számú rendelet alapján. 

 

2. Megbízott az 1. pontban meghatározott háziorvosi helyettesítési tevékenységet dr. Kostyál 

Artúr és dr. Kostyálné dr. Kovács Klára orvosok közreműködésével látja el. 

 

3. A feladat-ellátásban közreműködő orvosok nem kötelesek részt venni a Megbízók 

területén működő központi orvosi ügyeleti ellátásban.  

 

4. Megbízók a Decs Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Decs, Őcsényi u. 10. 

szám alatti rendelő helyiséget, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereléssel, 

műszerekkel együtt, az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, 

térítésmentesen megbízott rendelkezésére bocsátja. A rendelő működésével kapcsolatos 
                                                        
1  a szerződés Decs nagyközség képviselő-testülete a  /2017.(III.30.) önk.-i határozatával, míg Sárpilis község  
   képviselő-testülete a  /2017.(       ) határozatával hagyta jóvá. 
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fenntartási költségek (víz, villany, fűtés, szippantás) és a praxis telefonköltsége 

Megbízókat terheli. 

 

5. Megbízók kötelessége az épület és helyiségeinek rendszeres karbantartása (festés, 

mázolás, javítás). Az ingyenes használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű 

használatával felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a megbízott nem felel. 

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a használatba vett épület műszaki 

meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra 

melletti szivárgás stb.) Megbízók kötelesek viselni. 

 

6. Megbízott a háziorvosi feladatokat a Megbízóak által alkalmazott személyek 

közreműködésével látja el. Megbízók vállalják a dolgozók felelősségbiztosítási, 

balesetbiztosítási költségeit. 

 

7. Megbízott köteles Megbízókkal egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek tervezhetők 

és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (továbbképzés, tanfolyam, szabadság). 

 

8. Megbízók gondoskodnak a Megbízott helyettesítéséről és viseli annak anyagi vonzatait. 

 

9. Megbízó vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével – mint egészségügyi 

szolgáltató – finanszírozási szerződést köt.  

 

10. Megbízott az 1.) pontban foglalt feladatok ellátásáért – amennyiben helyettesítésére nem 

kerül sor – bruttó 850.000.- Ft/hó vállalkozói díjra jogosult, melyet részére Megbízók 

kötelesek megfizetni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az őt helyettesítő orvos 

vállalkozói díja bruttó 42.500.- Ft, mely összeg – helyettesítés esetén – az e pont első 

mondatában meghatározott vállalkozói díját csökkenti, és Megbízott az ily módon 

csökkentett összegről nyújt be számlát Megbízónak. Megbízó a vállalkozói díjat a 

számlán megjelölt határidőig bankszámlára történő átutalással fizeti meg Megbízottnak. 

 

11. Megbízó köteles az eszközök karbantartásáról és felújításáról, cseréjéről, pótlásáról 

folyamatosan gondoskodni. 

 

12. Megbízót terheli a praxis működtetésével kapcsolatos teljes gyógyszer, a 

kötszerköltséggel egyetemben, továbbá az egyszer használatos tű, fecskendő költségei.  

 

13. A szerződést a felek 2017. április 1-től előreláthatólag 2018. március 18. napjáig kötik 

azzal a feltétellel, hogy ha a praxisjog folytatására vagy elidegenítésére jogosult személy e 

jogával legkésőbb 2018. március 18. napjáig nem kíván élni, vagy a praxisjogot az 

önkormányzat ezen idő alatt más vállalkozónak át kívánja adni, szerződő felek e 

szerződést megszüntetik. A szerződés fenti időpontban történő hatályba lépésének 

feltétele a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételek és tárgyi eszközök 

biztosítása. 

       

14. Megbízott az alábbi időpontokban tart rendelési időt: 

 

 Decs Sárpilis 

 

Hétfő: 14,00 - 16,00 09,00 - 11,00 

Kedd: 14,00 - 16,00 – 
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Szerda: 12,00 - 14,00  

Csütörtök: 10,00 - 12,00 – 

Péntek  14,00 - 16,00 – 

 

 

15. Bármelyik fél a megbízási szerződést bármikor – 30 napos felmondási idővel – 

felmondhatja. 

 

16. Megbízott praxisjoggal érintett körzetét Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének, az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 

22/2016.(XII.,7.) önk.-i rendelet 1. számú melléklet második része határozza meg. 

 

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

18. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a tárgykört érintő jogszabályi változások a jelen 

szerződésben foglaltakat módosítják. 

 

19. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsősorban előzetesen 

egyeztetik, majd megegyezés hiányában a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

20. A megbízási szerződést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

D e c s , 2017. március 31. 

 

 

 Antal Zsolt Figler János Dr. Kostyál Artúr 

 polgármester polgármester helyettes háziorvos 

 megbízó megbízó megbízott     

 

 

 

 

2. melléklet 

 

HÁZIORVOSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT TERÜLETI ELLÁTÁS NÉLKÜLI 

HELYETTESÍTÉSÉRE  2 

 

 

Mmely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő utca 23., 

képviseli: Antal Zsolt polgármester) és Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, 

Béke tér 1., képviseli: Figler János polgármester), mint Megbízók, 
                                                        
2  a szerződés Decs nagyközség képviselő-testülete a  /2017.(III.30.) önk.-i határozatával, míg Sárpilis község  
    képviselő-testülete a  /2017.(        ) határozatával hagyta jóvá. 
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másrészről az Dr. Klézli Eü.-i Bt.(7100 Szekszárd, Mikes utca 24.) 

(képviseli: Dr. Klézli Júlia orvos, megbízott) 

Orvosi pecsét száma: 26879 

ÁNTSZ engedély száma: 170090106. 

Cégjegyzékszám: 17-06-002812 

Adószám: 28488880-1-17 

Bankszámlaszám: 71800336-10526914-00000000 

 

1. Megbízók megbízták a K és K Eü.-és Szolg. Bt.-t (7140 Bátaszék, Budai utca 37.), hogy 

Decs Nagyközség és Sárpilis Község területén helyettesítés keretében – területi ellátási 

kötelezettség nélkül - folyamatos háziorvosi ellátást (rendelést) biztosítson a nagyközség 

és a község felnőtt lakosai részére az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) NM. számú rendelet alapján. 

 

2. Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt feladatok ellátása tekintetében a K és K 

Eü.-i és Szolg. Bt.-ben közreműködő háziorvosokat akadályoztatásuk esetén helyettesíti. 

 

3. Megbízók a Decs Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Decs, Őcsényi utca 10. 

szám alatti rendelő helyiséget, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereléssel, 

műszerekkel együtt, az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, 

térítésmentesen megbízott rendelkezésére bocsátja. A rendelő működésével kapcsolatos 

fenntartási költségek (víz, villany, fűtés, szippantás) és a praxis telefonköltsége 

Megbízókat terheli. 

 

4. Megbízott a háziorvosi feladatokat a Megbízóak által alkalmazott személyek 

közreműködésével látja el. Megbízók vállalják a dolgozók felelősségbiztosítási, 

balesetbiztosítási költségeit. 

 

5. Megbízott a 2.) pontban foglalt feladatok ellátásáért bruttó 42.500.- Ft/nap megbízási díjra 

jogosult, melyet Megbízó köteles részére megfizetni. A megbízási díjat Megbízott a 

tárgyhót követő hó 15-ig számlázza, melyet Megbízó, a számlán megjelölt határidőig 

bankszámlára történő átutalással megfizet.       

 

6. Megbízót terheli a praxis működtetésével kapcsolatos teljes gyógyszer, kötszerköltséggel 

egyetemben, továbbá az egyszer használatos tű, fecskendő költségei. 

 

7. Megbízott az alábbi időpontokban tart rendelési időt: 

 

  Decs Sárpilis 

 

Hétfő: 10,00 - 12,00 – 

Kedd: 14,00 - 16,00 – 

Szerda: 10,00 - 11,00 11,00 - 12,00 

Csütörtök: 14,00 - 16,00 – 

Péntek  08,00 - 10,00 – 

 

8. A szerződést a felek 2017. április 1-től előreláthatólag 2018. március 18. napjáig kötik 

azzal a feltétellel, hogy ha a praxisjog folytatására vagy elidegenítésére jogosult személy e 
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jogával legkésőbb 2018. március 18. napjáig nem kíván élni, vagy a praxisjogot az 

önkormányzat ezen idő alatt más vállalkozónak át kívánja adni, szerződő felek e 

szerződést megszüntetik. 

 

9. A praxis körzetét Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, az 

egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2016.(XII.,7.) önk.-i 

rendelet 1. számú melléklet második része határozza meg.  

 

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

11. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsősorban előzetesen 

egyeztetik, majd megegyezés hiányában a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

12. A megbízási szerződést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

D e c s , 2017. március 31. 

 

 

 

 Antal Zsolt Figler János Dr. Klézli Júlia 

 polgármester polgármester helyettes háziorvos 

 megbízó megbízó megbízott     
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