
1 

 

A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

Az előterjesztés száma: 16/ 2020. 
 

Sárpilis község Képviselő-testületének 2020. február 13. napján   

 16,00 órakor megtartandó soron következő ülésére 

 

a Dr. EMGY Kft.-vel a házi gyermekorvosi tevékenység ellátására 
kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

 

 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
Készítette:    Takácsné Gehring Mária jegyző  

                      
Törvényességi ellenőrzést végezte:   Takácsné Gehring Mária jegyző 
 
Tárgyalja:  

 
 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Decs Nagyközség Önkormányzata és a Dr. EMGY Kft.-vel (7144 Decs, Jókai u. 1/A., képviseli: 
dr. Moreh Elvira dr. Péntek Elvira) a házi gyermekorvosi feladatok ellátására még 2010. 
augusztus 17. napján kötött, határozatlan időre szóló, feladat-ellátási szerződést. A doktornő a 
kérte, hogy az eddig helyettesítő dr. Omacht Erika gyermekorvos mellé dr. Gujás Erika 
gyermekorvos is helyettesítő orvosként kerüljön megnevezésre a szerződésben. Ennek kapcsán 
a jelenlegi szerződést felülvizsgáltuk, és több pontban szükséges lenne annak módosítása, így 
egy új feladatellátási szerződés elfogadására tennénk most javaslatot, melyet egyeztettünk a 
feladatot ellátó házi gyermekorvossal. A gyermekorvosi körzet Sárpilis közigazgatási területére 
is kiterjed.  

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1)-(2) bekezdése szerint „A 
praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 
közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően 
tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a 

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 
d) a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal 

rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani, 
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e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, 
h) a szerződés időtartama, 
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.  
(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni 
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: 

rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba 
adásáról, 

b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van - 
a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban 
elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó 
munkák elvégzéséről. 

(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.” 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslat elfogadásával a feladat-ellátási szerződést jóváhagyni.  

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 
a Dr. EMGY Kft-vel kötendő házi gyermekorvosi tevékenységre 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására 
 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 

§-ában foglaltakra figyelemmel a Dr. EMGY Kft.-vel (székhelye: 
7144 Decs, Jókai u. 1/A., képviseli: Dr. Moreh György) a házi 
gyermekorvosi tevékenység ellátására 2020. március 1-jétől 
határozatlan időre kötendő és a határozat mellékletét képező 

feladat-ellátási szerződést jóváhagyja;  
b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott 

szerződés aláírására, 
c) egyúttal a 270/2016 (VIII. 16.) számú önkormányzati 

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős:   Figler János polgármester  
                (a szerződés aláírásáért)  
                
Határozatról értesül: Dr. EMGY Kft., Helyben 
                                  Decsi KÖH pénzügyi osztály 

                                                 TM-i Kormányhiv. Népegészségügyi Főosz, 
                                                  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
                                                  Decs Nagyközség Önkormányzata 

                                   irattár  
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS1 

 

házi gyermekorvosi feladatok ellátására 

 

 

mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., adószáma: 

15733328-2-17, képviseli: Heberling Tibor polgármester), és Sárpilis Község Önkormányzata 

(7145 Sárpilis, Béke tér 1., adószáma: ……………………….., képviseli: Figler János 

polgármester) mint megbízók (a továbbiakban: Megbízók) 

 

másrészről a Dr. EMGY Kft. (7144 Decs, Jókai u. 1/A., adószáma: 22731115-2-17, ügyvezető 

neve: Dr. Moreh Görgy), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)  

 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

I. Általános rendelkezések 

1. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A.§-ának (3) bekezdése, valamint az 
ennek végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel 

Megbízók jelen szerződéssel megbízzák Megbízottat Decs nagyközség közigazgatási területén – 

kivéve Decs-Szőlőhegy –, és Sárpilis község közigazgatási területén a házi gyermekorvosi feladatok 

ellátásával, a finanszírozási alapszerződésben körülírt – és az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek meghatározásáról szóló 22/2016.(XII.7.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) 

pontjában meghatározott – területi ellátási kötelezettséget magába foglaló házi gyermekorvosi 

körzet lakossága részére. 

2. Megbízott jelen szerződés keretében vállalja, hogy ellátja az 1. pontban meghatározott házi 

gyermekorvosi feladatot, és kijelenti, hogy a tevékenységért felelős orvos a gyermekorvosi 

tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott 
tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 

3. A tevékenységért felelős orvos neve: dr. Moreh Elvira dr. Péntek Elvira (szül. hely: 

…………………….., anyja neve:……………………, lakcíme: ……………………..) csecsemő- és 

gyermekgyógyász szakorvos szakmai tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel végzi. 

Megbízók Megbízottat egészségi állapotára tekintettel a gyermek háziorvosi ügyeletben való 

részvétel alól felmentik.  

4. Megbízott a Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Szekszárd által, részére 

kiadott működési engedély másolatát Megbízók rendelkezésére bocsátja. 

5. A Megbízott által ellátandó körzethez tartozó nevelési-oktatási intézmények listáját a szerződés 1. 
függeléke tartalmazza. 

6. A házi gyermekorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést Megbízott a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: Alapkezelő) közvetlenül köti meg. A körzet 
finanszírozására biztosított összeget Megbízottnak Megbízók teljes egészében átengedik. 

 

                                                
1 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2020.(II.10.) önkormányzati határozatával, Sárpilis Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …………………………… önkormányzati határozatával hagyta jóvá.  
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II. Megbízók kötelezettségei 

7. Megbízók a házi gyermekorvosi feladatok ellátása céljából Megbízott térítésmentes használatába 
adják a Decs, Őcsényi u. 10/A. szám alatti, továbbá a Sárpilis, Nyéki u. 2-4. szám alatti épületben 

lévő rendelőt a feladat-ellátáshoz szükséges felszereléssel, műszerekkel együtt a szerződéshez 

csatolt leltár alapján. 

8. Az orvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladék tárolását és szükség szerinti szállítását 

Decs Nagyközség Önkormányzata végzi. 

9. Megbízók feladata az épület és helyiségeinek rendszeres karbantartása (festés, mázolás, javítás), 
továbbá az épület műszaki meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többlet (pl. csőtörés, 

elfagyás, vízóra melletti szivárgás, stb.), továbbá a rendelő működésével kapcsolatos fenntartási 

költségek (víz, villany, fűtés). 
 

III. Megbízott kötelezettségei 

10. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai 
követelményeknek megfelelő színvonalon látja el az Alapkezelőtől a házi gyermekorvosi teendők 

ellátására rendelkezésére bocsátott összegből. 

11. Megbízottat terheli a praxis telefonköltsége. 

12. Megbízott köteles gondoskodni: 

a) az átvett, kizárólagos használatba adott helyiségek rendeltetésszerű használatáról,  

b) a gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódóan a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogszakorvosi 
szolgálatról szóló 4/2000. (II. 25.) EüM számú rendelet (a továbbiakban: EüM r.) 12. § (3) 

bekezdésében meghatározott szakképesítésű asszisztenst alkalmazni. A gyermekorvosi 

tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi feladatokat ……. látja el. 

c) a feladat-ellátáshoz szükséges műszerek, berendezések, felszerelések szükség szerinti 

javításáról, 

d) az orvosi rendelőben használt számítógép és program rendszerfelügyeletének ellátásáról, 

e) a házi gyermekorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos helyettesítésről. A helyettesítést dr. 
Omacht Erika (szül. hely:., anyja neve:, lakcíme:.) csecsemő- és gyermekgyógyász és dr. Gujás 

Erika (szül. hely:., anyja neve:, lakcíme:.) csecsemő- és gyermekgyógyász látja el. 

f) a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott szakmai minimum-feltételek folyamatos 
biztosításáról. 

13. A rendelési idő megváltoztatásáról – annak megváltozása előtt legalább 3 munkanappal – Megbízott 

írásban köteles tájékoztatni Megbízókat. A rendelési idő megváltoztatásához Megbízók írásbeli 
hozzájárulása szükséges. A rendelési időt jelen szerződés 2. függeléke tartalmazza. 

IV. Egyebek 

 

14. Megbízott a szerződés megszűnésekor a helyiségeket az átvételkori állapotban köteles visszaadni. 

 

15. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat 
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kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 

háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

16. Megbízók a kártalanítást Megbízott részére a körzet mértékének csökkentésére vonatkozó döntése 

meghozatalát követően havonta egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig az adott év végéig 

kötelesek kifizetni, az első alkalommal a döntés meghozatalát követő hónap 15. napjáig. A teljes 
körzet megszűntetésére vonatkozó döntés esetén pedig a döntés meghozatalát követő hónap 15. 

napjáig kell a kártalanítást megfizetni. 

17. A jelen szerződés határozatlan időre szól.  

18. Jelen szerződést bármelyik szerződő fél 6 hónapos határidővel és indokolással felmondhatja, 

amennyiben a másik fél vállalt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan megszegi, és azt írásbeli 

felszólítás ellenére is hiányosan, késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti. Megbízók jelen 
szerződést akkor is felmondhatják, ha Megbízott folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 

működésre vonatkozó előírásokat, továbbá amennyiben az önálló egészségügyi tevékenység 

végzésére való jogosultságát bármely okból elveszíti. 

19. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének külön feltétele nincs.  

20. Szerződő felek kötelesek a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről, körülményekről 

egymást kölcsönösen tájékoztatni, és egyben tudomásul veszik, hogy a módosításra csak az írásos 
bejelentést követő 30 napon túl kerülhet sor. 

21. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag csak akkor lép hatályba, ha Megbízott az 

illetékes népegészségügyi osztálytól a szükséges működési engedélyt megkapja.  

22. Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban peren kívül rendezik, amennyiben ez 

nem vezet eredményre, a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

aláírták. 

 

Decs-Sárpilis, 2020…………………. 
 

 

 
 

 

 Heberling Tibor  Figler János  Dr. Moreh György 
 polgármester polgármester ügyvezető 

 Decs Nagyközség  Sárpilis Község Dr. EMGY Kft. 

 Önkormányzata Önkormányzata 
 megbízó  megbízó megbízott 
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1. függelék 

 

 

A gyermekorvosi körzethez tartozó nevelési-oktatási intézmények listája 

 

 

1. Bíborvég Általános Iskola 

2. Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 

3. Sápilisi Tündérkert Óvoda 
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2. függelék 

 

 

R e n d e l é s i    i d ő  

 

 Decs Sárpilis    

 

Hétfő  13 órától 16 óráig (betegrendelés) 

Kedd  8 órától 10 óráig (csecsemőtanácsadás) 

     10 órától 12 óráig (betegrendelés) 

Szerda  8 órától 11 óráig (betegrendelés) 

Csütörtök 8 órától 10 óráig (betegrendelés) 10 órától 12 óráig(betegrendelés) 

Péntek  9 órától 11 óráig (betegrendelés) 8 órától 9 óráig (csecsemőtanácsadás) 

 

 
 


	Az előterjesztés száma: 16/ 2020.

