
A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

 
 

Sárpilis Község Képviselő-testületének 2019. december 19.napján 

16,00 órakor megtartandó ülésére 
 

döntés a Decs II. számú háziorvosi feladatainak ellátásának  
helyettesítéséről 

 

 
Előterjesztő:Figler János polgármester  

 
Készítette:Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 

A II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására 2019. április 1-jétől 
2020. február 28-áig kötött a képviselő-testület vállalkozási szerződést a Dr. K és K 
Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel. A szerződés lejártának határidejére figyelemmel újabb 
szerződést kell kötni a feladat ellátására, mivel a praxisjog folyamatos hirdetésünkre 
továbbra sincs jelentkező. Az előterjesztett vállalkozási szerződés tartalmában változatlan, 
ugyanolyan feltételeket tartalmaz, mint a jelenleg hatályos szerződés. Ezen idő alatt a 
helyettes orvos helyettesítésére a BOGIRAGON Kft.-t (dr. Gondi Klára) javaslom megbízni. 

Dr. Kovács Klára helyettesítő háziorvos kezdeményezte Peszt Éva asszisztens 
bérének nettó 20.000 Ft-al történő emelését, tekintettel arra, hogy bére évek óta nem 
emelkedett, munkáját kiválóan, lelkiismeretesen végzi el. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatokat: 
 

1. 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 
törvényvégrehajtásáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 9. §-
ában foglaltak alapján eljárva 
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a) a Decs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenység 
helyettesítés keretében történő ellátásával – területi ellátási 
kötelezettség nélkül – a bátaszéki Dr. K és K Egészségügyi 
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 2020. március 1-jétől 2020. 
február 28. 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 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. 

d) egyúttal a 5/2019.(I.29.) önk-i határozatát 2020. március 1. napjával 

hatályon kívül helyezi 

Határidő:2020. január 31. 
Felelős:Figler János polgármester 

              (a határozat megküldéséért és a szerződés aláírásáért) 
 

Határozatról értesül:Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt., Bátaszék 

                                 TM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Szekszárd 
Decs Nagyközség Önkormányzata 
pénzügyi osztály, helyben 

                            irattár 
 
 
 

melléklet 

 
HÁZIORVOSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
A HÁZIORVOSI FELADATOK HELYETTESÍTÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA   

1 
 

 
amely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., 
képviseli: Heberling Tibor polgármester) ésSárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, 
Béke tér 1., képviseli: Figler János polgármester), mint Megbízók (a továbbiakban: 

Megbízók), 
 
másrészről a Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt. (7140 Bátaszék, Budai u. 27.) 
képviseli: Dr. Kostyál Artúr orvos, mintMegbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
Orvosi pecsét száma: 44426 
ÁNTSZ engedély száma: 3385-4/2008. 
Cégjegyzékszám: 17-06-002610 
Adószám: 26466541-2-17 
Bankszámlaszám: 11746005-20083722,  

                                                        
1  a szerződés Decs nagyközség képviselő-testülete a  /2019.(XII.18.) önk.-i határozatával, míg Sárpilis község  
   képviselő-testülete a  /2019.(       ) határozatával hagyta jóvá. 
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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, valaminta 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. Decs Nagyközség Önkormányzataa 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 
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 Megbízók 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. Amennyiben az Egészségbiztosítási Alaptól e 
célra kapott havi támogatás a havi kiadást nem fedezi, a különbözet 80 %-át Decs 
Nagyközség Önkormányzata, míg 20 %-át Sárpilis Község Önkormányzata biztosítja 
saját éves költségvetéséből. Sárpilis Község Önkormányzata felé Decs Nagyközség 
Önkormányzata negyedévente állít ki számlát, míg Sárpilis Község Önkormányzata - a 
számla átvételét követő - 8 napon belül köteles gondoskodni annak átutalásáról. 

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

kötszerköltséggel egyetemben, továbbá az egyszer használatos tű, fecskendő költségei. 
 
13. A szerződést a felek 2020. március 1-jétől 2020. október 31. napjáig kötik azzal a 

feltétellel, hogy ha 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 szemé lyi 
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: 12,00 - 14,00 – 
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 , 2020. január     

 
 
 
 
 Heberling Tibor Figler János Dr. Kostyál Artúr 
 polgármester polgármester helyettes háziorvos 
 megbízó megbízó megbízott     
Jogi ellenjegyzés:  
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Takácsné Gehring Mária  
jegyző 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
Kolep-Hudanik Henriett 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

2. 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 Dr. K és K Egészségügyi 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 Bogiragon Kft.-t(székhelye: 1116 Budapest, 

Sopron út 61., adószáma: 24875400-2-43, a közreműködő orvos neve: 
dr. Gondi Klára) bízza meg 2020. március 1-jétől 2021. október 31. 
napjáig terjedő időre bízza meg. 

 
c.) az a) pontban meghatározott feladatok ellátására kötendő és a 

határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja azzal 
a feltétellel, hogy ha a praxisjogot az önkormányzat ezen idő alatt más 
vállalkozónak át kívánja adni, e szerződés megszűnik. 

d.) felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen szerződést, az 
önkormányzat nevében aláírja. 

e.) egyúttal a 6/2019.(I.29.) önk-i határozatát 2020. március 1. napjával 

hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Figler János polgármester  

 
Határozatról értesül:Bogiragon Kft. 

Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt. Bátaszék 
TM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Szekszárd 
Decs Nagyközség Önkormányzata 

pénzügyi osztály, helyben 
                                irattár 
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HÁZIORVOSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT TERÜLETI ELLÁTÁS NÉLKÜLI HELYETTESÍTÉSÉRE  2 

 

 
Mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő utca 23., 
képviseli: Heberling Tibor polgármester) és Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, 
Béke tér 1., képviseli: Figler János polgármester), mint Megbízók, (a továbbiakban: 
Megbízók) 

 
másrészről aBogiragon Kft.(1116 Budapest, Sopron út 61.) 
képviseli: Dr. Gondi Klára főorvos, Megbízott,( a továbbiakban: Megbízott) 
Orvosi pecsét száma: 39833 
ÁNTSZ engedély száma: 504521 
Cégjegyzékszám: 01-09-187112 
Adószám: 24875400-2-43 
 

1. Megbízók megbízták a Dr.K és K Egészségügyi Szolgáltató 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, valaminta 
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 Dr. K és 

K Egészségügyi Szolgáltató Bt.-ben közreműködő háziorvosokat akadályoztatásuk 
esetén helyettesíti. 

 
3. Decs Nagyközség Önkormányzata a 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 Megbízók által alkalmazott személyek 

közreműködésével látja el. Megbízók vállalják a dolgozók felelősségbiztosítási, 
balesetbiztosítási költségeit. 

 
5. Megbízotthelyettesítés eseténbruttó 42.500 Ftvállalkozói díjra jogosult, melyet - a 

helyettesített napokat figyelembe véve - a Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt. fizet 
meg részére.  

 
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: 
 
                                                        
2  a szerződés Decs nagyközség képviselő-testülete a  /2019.(XI.18.) önk.-i határozatával, míg Sárpilis község  
    képviselő-testülete a  /2019.(        ) határozatával hagyta jóvá. 



7 
 

  Decs Sárpilis 
 
Hétfő: 10,00 - 12,00 – 
Kedd: 12,00 - 14,00 – 
Szerda: 10,00 - 11,00 11,00 - 12,00 
Csütörtök: 14,00 - 16,00 – 
Péntek  08,00 - 10,00 – 

 
8. A szerződést a felek 2020. március 1-jétől202. október 31. napjáig kötik azzal a feltétellel, 

hogy ha 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 , 2020. január …….. 
 
 
 
 
 
 Heberling Tibor Figler János Dr. Gondi Klára 
 polgármester polgármester helyettes háziorvos 
 megbízó megbízó megbízott     
 
Jogi ellenjegyzés:  
 
 
Takácsné Gehring Mária  
jegyző 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
Kolep-Hudanik Henriett 
pénzügyi osztályvezető 
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3. számú H a t á r o z a t i   javaslat: 

 
Peszt Éva asszisztens munkaszerződésének módosítására 

 
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Peszt Éva (sz.: Szekszárd, 1973.06.25. anyja neve: Lénárt Éva) 
közalkalmazott havi illetményét 2020. január 1. napjától  bruttó 246.000 Ft-
ban határozza meg.  
 

b) felkéri a jegyzőt a munkaügyi okmányok elkészíttetésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző 

(a munkaügyi okmányok elkészítéséért) 
 
Határozatról értesül: Peszt Éva  

pénzügyi osztály, helyben 
                                személyzeti anyag 
                                irattár 


