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ELŐTERJESZTÉS 
 

Egészségügyi koordinátor elemzésében szereplő fejlesztési javaslatok 
cselekvési tervéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága  
a 15/2017.(II.13.) határozatában további feltételeket fogalmazott meg Dr. Csaba János 
egészségügyi koordinátorral a Biatorbágyon működő egészségügyi ellátók és a központi orvosi 
ügyelet szervezett formában történő koordinációjáról és működésének ellátásáról szóló 
tanulmánytervet illetően.  

A javaslat egyfajta cselekvési terv megfogalmazását szorgalmazta, ami a 2017-2019 évekre 
vonatkozó feladatok megnevezését, megvalósításuk időpontjait, felelőseit tartalmazza. Egyfajta 
ütemterv a biatorbágyi egészségügyi szolgálat egységesítésére vonatkozóan.  

Az elkészült és kiértékelt betegelégedettségi kérdőívekből egyértelműen látszik, hogy az egyik 
hangsúlyos probléma a betegek-háziorvosok közötti információhiánya vagy nem megfelelő 
információáramlás a ellátást végző Egészségügyi Szolgáltató helyettesítési rendjéről.  

Ahhoz, hogy hatékonyabb, tervezhetőbb alap-és szakellátást tudjunk a város betegei számára 
nyújtani, elengedhetetlen, hogy időben történjen a lakosság helyettesítésről szóló tájékoztatása. 

Ezt csak úgy lehet elérni, ha orvosaink az Önkormányzattal együttműködve, feladat-ellátási 
szerződésbe lefektetve és azt betartva minden hónap 3. napjáig megküldi a Hivatal, ezen belül 
a kommunikációs tanácsadó részére a soron következő hónap várható szabadság lejelentését, 
természetesen szem előtt tartva az előre nem kiszámítható változásokat.  

A szabadságok idejéről, a helyettesítés rendjéről a lakosokat a helyben szokásos módon túl 
ezentúl javaslom a Biatorbágyi Körképben is megjeleníteni. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 15/2017.(II.13.) számú határozatában javasolta, hogy 
az eddigi beszámolási kötelezettség bővüljön ki az alábbiakkal: 

 
- negyedévente megszervezésre kerülő munkaértekezleten való megjelenés 

kötelezettsége 
- a 290/2004.(11.25.) Öh. számú határozatban foglalt KSH alapú jelentés 

egészüljön ki szöveges beszámolóval 
- az alapellátásban dolgozó orvosok havonta jelenléti ívet kötelesek vezetni, 

amit havonta eljuttatnak a havi betegforgalmi adatokkal együtt a 
Polgármesteri Hivatal részére 

- a jövőben minden panaszkezelés a betegjogi képviselő útján történjen 
- az önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért 

felelős egészségügyi koordinátor megnevezése, elérhetősége 
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Ezen javaslat alapján az 5 felnőtt háziorvos, a 3 gyermek háziorvos és 3 fogorvossal 
hatályban lévő szerződések módosítása szükséges.  
 
A módosítás az újonnan kialakításra kerülő, 100%-ban önkormányzati beruházásból 
megvalósuló III. számú fogorvosi rendelést ellátó Egészségügyi Szolgáltatóval kötött 
feladat-ellátási szerződés esetében a módosítások a szerződés 18.c)  és 21.) pontját 
érintik.  
 
A módosítási javaslat szövege a következő:  
 
A Full-Dentál Kft. esetében:  
 
18.c) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint a 290/2004.(11.25.) Öh.sz. határozatában foglaltaknak 
megfelelően, a bizottság éves munkaterve szerinti időpontban, évente beszámol a képviselő-
testületnek és az ileltékes bizottságnak. .  
 
18.c.a) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az 
adott hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő 
hónapra vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend 
megjelölésével  minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
18.c.b. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
21.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
21.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-
mail: drcsabaj@freemail.hu) 
 
21.1. ) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

A többi alapellátásban dolgozó Egészségügyi Szolgáltatók esetében:  
 
- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat 
által meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és 
az illetékes bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 
290/2004.(11.25.) Öh. számú határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval 
egészítve minden év február 15. napjáig eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az 
adott hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő 
hónapra vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend 
megjelölésével  minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 

mailto:drcsabaj@freemail.hu
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16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-
mail: drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Az erre vonatkozó javaslat az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási szerződések 
módosító javaslataiban olvasható.  

Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező cselekvési tervben foglaltakat és a szerződések módosítási javaslatait tárgyalja meg.  

Biatorbágy, 2017. március 9. 

            Tarjáni István s.k. 
      polgármester 
 
 
 
 
 

Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Dr. Csaba János egészségügyi koordinátor, Dr. Tálas-Tamássy Tamás bizottsági tag, Lengyel Anita egészségügyi referens, Felelős: dr. Szabó Ferenc 
Szervezési Osztály vezetője 
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Biatorbágy Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  

 
…/2017. (III. 30.) határozata 

 
Egészségügyi koordinátor elemzésében szereplő fejlesztési javaslatok 

cselekvési tervéről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi 
koordinátor elemzésében szereplő fejlesztési javaslatok cselekvési tervéről 
szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy  
 

- elfogadja a biatorbágyi egészségügyi ellátás megszervezésére vonatkozó 
cselekvési tervet.  

- az alapellátásban dolgozó Egészségügyi Szolgáltatókkal kötött hatályos 
feladat-ellátási szerződések módosításának előkészítésére felkéri a 
polgármestert. 

 
 
A cselekvési terv a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 



GYERMEK HÁZIORVOSOK (3) 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képviselő: Dr. 

Száray Eszter; székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 77-79.; telephely: 2051 Biatorbágy, 

Petőfi u. 39.; cégjegyzékszám: 01-09-964689.; adószám: 23417610-2-43; a szolgáltatást 

nyújtó orvos: Dr. Száray Eszter), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló 

szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

között a 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. június 22. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

3. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a ViaDoktor Kft. (képviselő: Dr. Szabados Borbála; székhelye: 2051 

Biatorbágy, Petőfi S. u. 39.; telephely: 2051 Biatorbágy, Petőfi S. u. 39.; cégjegyzékszám: 

13-09-138358; adószám: 22725756-2-1 3; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Nemes Nagy 

Györgyi), mint a házi gyermekorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 

(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) 

között a 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 
Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. június 22. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képviselő: Dr. Juhász 

Zsuzsanna; székhelye: 2051 Biatorbágy, Meggyfa u. 6.; telephely: 2051 Biatorbágy, 

Baross G. u. 13..; cégjegyzékszám: 13-06-028234; adószám: 23654758-1-13; a 

szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Juhász Zsuzsanna), mint a házi gyermekorvosi ellátási 

feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

között a 2012. szeptember 12. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. szeptember 12. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. szeptember 12. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással 

nem érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOGORVOSOK(3) 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a NORMADENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselő: Dr. 

Szentkereszty Márton és Dr. Szentkereszty Leonóra; székhelye: 2049 Diósd, Kavicsos 

utca 67., telephely: 2051. Biatorbágy, Szabadság u. 8; cégjegyzékszám: 13-09-176814 

adószám: 25355149-1-13; a szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Szentkereszty Leonóra), 

mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: 

Egészségügyi Szolgáltató)  

 

között a 2015. szeptember 30. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 
Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2015. szeptember 30. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


A 2015. szeptember 30. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással 

nem érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a BAUMANN DENTAL ÉS MARKETING Kft. (képviselő: Baumann Levente ; 

székhelye:1021 Budapest, Üdülő út 19/A.; cégjegyzékszám: 01-09-187067; 

adószám:24874203-2-41; a szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Baumann Nóra Zsófia), mint 

a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató)  

között a 2014. április 4. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 
Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2014. április 4. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2014. április 4. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a Full-Dental Kft. (képviselő: Dr. Pelcz Ádám; székhelye: 2220 Vecsés, Aulich Lajos 

utca 24,;  cégjegyzékszám: 13-09-177319; adószám: 23999554-1-13; a szolgáltatást nyújtó 

fogorvos: Dr. Szabó Kriszta), mint a fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 

(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

 

között a 2016. augusztus 29. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 18.c)pontja az alábbiak szerint módosul: 

18.c) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 

meghatározott szempontok szerint a 290/2004.(11.25.) Öh.sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, a bizottság éves munkaterve szerinti időpontban, évente beszámol a képviselő-

testületnek és az ileltékes bizottságnak. .  

 
18.c.a) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
18.c.b. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
21.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
21.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
21.1. ) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2016. augusztus 29. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2016. augusztus 29. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELNŐTT HÁZIORVOSOK (5) 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a BIATROS Kft. (képviselő: Dr. Vájer Péter; székhelye: 2051 Biatorbágy, 

Táncsics u. 1.; telephely: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; cégjegyzékszán 1:13-09-

109251; adószám: 13786801-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Vájer Péter ), mint a 

háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató) 

között a 2012. március 30. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


 
Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. március 30. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. március 30. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a Biatros Kft. (képviselő: Dr. Szélvári Ágnes; székhelye: 2051 Biatorbágy, 

Táncsics u. 1.; telephely: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; cégjegyzékszán 1:13-09-

109251; adószám: 13786801-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Szélvári Ágnes), mint 

a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató) 

között a 2012. február 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. február 10. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. február 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a Erika-Medicina Gyógyászati Szolgáltató Bt. (képviselő: Dr. Koncz Erika; 

székhelye:2038 Sóskút, Bem u. 21.; telephely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8.; 

cégjegyzékszám:13-06-0555500; adószám: 22217077-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: 

Dr. Koncz Erika), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 

(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

között a 2012. március 27. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. március 27. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. március 27. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

3. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a Stier-Med Háziorvosi Kft  (képviseletre jogosult: Dr. Stierbach Imre; 
székhelye: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; telephely: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; 
cégjegyzékszám: 13-09-158397; adószám: 24079068-1-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: 
Dr. Stierbach Imre), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 
(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  
 

között a 2012. március 27. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. március 27. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. március 27. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a SZEPA MED Szolgáltató Bt. (képviselő: Pallérné Dr. Szeszler Mária 

Györgyi; székhelye:1119 Budapest, Galambóc u. 23.; telephely: 2051 Biatorbágy, 

Szabadság u. 8.; cégjegyzékszám: 01-06-761123; adószám: 21857591-2-43; a 

szolgáltatást nyújtó  orvos: Pallérné Dr. Szeszler Mária Györgyi), mint a háziorvosi ellátási 

feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) 

között a 2012. április 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés  

- 16.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 
bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
19.) pont az alábbiakkal egészül ki:  
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 

OEP szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Osztályt, 

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. április 10. napján kötött feladat-ellátási szerződés 

elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. április 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

mailto:drcsabaj@freemail.hu


Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 

szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „…………” 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 



FELADAT- ELLÁTÁSI  SZERZŐDÉS 

 

 

a 2017. március 30-án született módosításokkal egységes szerkezetben 

A módosítások dőlten, kiemelve, aláhúzva jelezve 

 

mely létrejött - egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében - dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett - Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: a Biatros Kft. (képviselő: Dr. Szélvári Ágnes; székhelye: 2051 

Biatorbágy, Táncsics u. 1 .; telephely: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; cégjegyzékszám: 

13-09-109251; adószám: 13786801-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Szélvári Ágnes), 

mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: 

Egészségügyi Szolgáltató) 

 

között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 

 

 

1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a hel yi 

önkományzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 

kötelező feladatkörében,  valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § 

ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint állapította meg a település háziorvosi ellátási körzeteit. 

 

2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, 

házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 

 

a) Szerződö Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

háziorvosi szolgáltatást - a mindenkori hatál yos jogszabályoknak megfelelően - 

Biatorbágy 5. számú háziorvosi körzetében biztosítja. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 1. 

§. (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget elvállalja. 

 

c) Ez a feladat-ellátási szerződés az aláírásának napjától érvényes, határozatlan időre szól. 

 

3.) Egészségügyi Szolgáltató - folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében 

- köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, 

annak 5. számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai 

szabályok szerint színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, 

jelentési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely személyt köteles a 

sürgősségi betegellátás szabályai nak megfelelően ellátni. 

 

4.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt praxisjog megszerzése 

érdekében - pályázata mellékleteként benyújtott kötelezettségvállalási nyilatkozat szerint 

- a szükséges intézkedéseket 8 napon belül megteszi. 

 

5.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi teendőket csak dr. Szélvári Ágnes háziorvos 



által láthatja el - kivéve indokolt akadályoztatását. A 18/2000. (ll.25.) Korm. rendelet 2. § 

(3) bekezdése értelmében a háziorvos a munkavégzésben aldrnr akadályozott, ha a 

tevékenységét keresőképtelensége,  hivatalos  távolléte,  szabadsága  vagy  gyermekápolás,  - 

gondozás  miatt nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával 

összeferhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 

Utalva a 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a 

háziorvos helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga 

gondoskodik. 

 

a) Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben megjelölni 

kívánt dr. Vajer Péter, dr. Stierbach Imre orvosokat bízhatja meg és csak e két orvos 

akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3. személyt helyettesítésre, aki ugyancsak 

jogosul t a háziorvosi tevékenység gyakorlására. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról - a 

helyettes megnevezésével és jogosultságának igazolásával - Önkormányzatot 30 

nappal előtte írásban (ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor 

azonnal) értesíti, megjelölve a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a 

rendelési időt, valamint a helyettesítés befejező időpontját. 

 

c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe vevőknek 

minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési  

idejében és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási területen belül. 

 

d) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 

Önkormányzattal  előzetesen  egyeztetni,  illetve  az Országos Egészségbiztosítási  

Pénztárnak (a továbbiakban: OEP) bejelenteni. 

 

6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből  származó 

kötelezettségeinek a vele munkaviszonyban vagy polgári  szerződéses jogviszonyban álló 

asszisztencia közreműködésével tesz eleget. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik az 

ápoló/asszisztens foglalkoztatásáról. 

 

7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására kapott ÁNTSZ 

engedély és orvosi felelősségbi ztosítás mellett gyakorolhatja. 

 

8.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen 

Szerződés feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 

 

9.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül - 

figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult 

szokásokra - a rendelés idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

a) 

Hétfő: 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 

 

14:00 - 16:00 

09:00 - 12:00 

15:00 - 19:00 

09:00 - 12:00 

09:00 - 12:00 



 

 

c) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az  Önkormányzat 

hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi Szolgáltató a rendelési időt 

tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett cégtáblán vagy mellette, a bejárati 

ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 

d) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, 

Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből - az ÁNTSZ-szel és a Kamarával 

történt egyeztetés után - Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, 

amit Egészségügyi Szolgáltató köteles elfogadni. 

 

10.) Egészségügyi Szolgáltató - utalva a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XIJ.23.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdésére, 2. § (2) és (8) bekezdésére - az OEP által nem finanszírozott háziorvosi 

ellátásokról és azok térítési díjairól szóló tájékoztatókat a váróhelyiségben jól látható helyen 

kifüggeszti. 

 

1 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 

jogszabál yokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) megfelelően 

történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP megyei szervezetével érvényes finanszírozási 

szerződése van. 

 

12.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul  veszi, hogy 

 

a) amennyiben Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai 

előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 

számított 15 napon bel ül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni; 

 

b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása Önkormányzat jogkörébe  tartozik, ilyen 

döntést Önkormányzat csak az érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de 

Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni. 

 

13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni az Egészségügyi  Szolgáltató  által  a finanszírozása  keretében  kapott 

egy éves összeget. 

 

14.) Egészségügyi  Szolgáltató  tudomásul  veszi,  hogy  Önkormányzat   elfogadott 

egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet müködésével kapcsolatos valamennyi 

költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 

 

15.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi  rendelést a 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1 . szám 

alatti, az Egészségügyi Szolgáltató tulajdonát képező orvosi rendelőben  látja el. A rendelő 

- a mindenkori  szakmai előírásoknak megfelelő - berendezésének,  felszerelésének  

biztosítását és   karbantartását Egészségügyi   Szolgáltató   vállalja,   ő   gondoskodi k azok   

folyamatos müködőképes  rendelkezésre  állásáról , javításáról,  felújításáról  és  pótlásáról.  

Egészségügyi Szolgáltató  tulajdonát  képező  háziorvosi   rendelő  épületének  szükséges  

karbantartását   és építési  felújítási  munkálatai t,  a  rendeltetésszerü  használatra  való  

alkalmasság  biztosítását  Egészségügyi  Szolgáltató  vállalja. 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az illetékes 



 

bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. számú 
határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. napjáig 
eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  minden 
hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  

 

17.) Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató részére a megelőző év során az Egészségügyi 

Szolgáltató által befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegű, a tárgyi feltételek 

javítására nyújtható fejlesztési támogatás biztosításáról az adott évre vonatkozó köl tségvetés 

ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején  dönt.  A  fejlesztési  támogatás 

biztosítása esetén, annak részletes feltételei külön szerződésben kerülnek rögzítésre. 

 

18.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az önkormányzat feladata. Az orvos 

tevékenységének szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosai látják el. A jelen 

szerződésben foglaltaknak megtartását  Önkormányzat  részéről  a  polgármester,  a jegyző, 

illetve írásos megbízásuk alapján az Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult 

ellenőrizni jogszabályban  meghatározott módon. 

 
19.) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Lengyel Anita (tel.: 06- 

23-310-174/244 mellék; e-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu) 

 

19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 

 

20.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, közös 

megegyezéssel  módosíthatják, felbonthatják. 

 

21.) A jelen  szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével 

a másik fél súlyos  jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miat1, és  ha 

bi zonyítottan törvénybe  ütköző  magatartást  tanúsít,  és  ezen  szerződésszegő,  illetve 

jogszabál yellenes magatartással a hozzá ajánlott levél  formájában  eljuttatott  írásbel i 

felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy  fel, a jogellenes  állapotot nem  szünteti 

meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 

alkalmazandók, amennyi ben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 

hatályos jogszabályokban foglaltaldrnl, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el 

azoktól. 

Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyi ben  a 

jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 22.)  pontban  foglalt  okok 

esetén. 

 

22.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató 

közremüködését  az ellátásból, ha jogerősen 

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabna ki; 

mailto:lengyel.anita@biatorbagy.hu
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- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából; 

- visszavonják  Egészségügyi  Szolgáltató működtetési jogára  vonatkozó kamarai engedélyét; 

- visszavonják Egészségügyi  Szolgáltató ÁNTSZ Működési engedél yét. 

 

Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik, melynek 

finanszírozását az OEP Alapból biztosítja. 

 

23.) Szerződő Felek kijelentik, hogy  amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 

finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve  Egészségügyi 

Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják,  vagy  azt  az  Önkormányzattal  történő 

előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is  egyúttal  érvényét  veszti. 

Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 

müködtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 

jogviszonyba   Egészségügyi  Szolgáltatóként. 

24.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 
foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat. 

 

25.) Szerződő Felek a köztük felmerülő jogvitát elsősorban békés úton, peren kívül kívánják 

egymás között rendezni. Amennyiben a kezdeményezéstől számítva 30 napon belül ez nem 

lehetséges vagy az eredményes személyes tárgyalásra más okokból nincs már lehetőség, a 

kezdeményezett bírósági eljárásban - a Polgári  Perrendtartás szabályaihoz  igazodva - a 

tevékenység gyakorlásának helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

26.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 

finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá. 

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Megbízó Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a 27/2012. (02.23.) Öh. számú határozatával elfogadta, majd a …./2017. (III.30.) 

számú határozataival módosította és egységes szerkezetbe foglalta. 

 

 

Biatorbágy, 2017. április ... 
 
 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 

dr. Kovács András jegyző 

 

……………………………….. 

Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. szám ú melléklet 
 
 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

1. SZ. KÖRZET 

 

 

Alkotmány u. 

Állomás u. 

Anton Rynart u. 

Ibol ya u. Iharos 

Ipar u. 

Orgona u. Ország 

u. Pacsirta u. 

Bokréta u. 

Budai út 

Budaörsi u. 

Búzavirág u. 

Iskola u. 

Karinthy Frigyes u. Katalin-

hegy Kálvária dülö 

Pátyi u. 

Paul Hartmann u. Pipacs 

u. 

Raktár u. 

Csillag u. Káposztáskert u. Rozália park 

Csodaszarvas u. 

Damjanich u. 

Dózsa Gy. u. 

Felvég u. 

Forrás u. 

Fő u. 

Kárpát u. Kis köz 

Kodály tér 

Kossuth F. u. 

Kossuth L. u. Magor 

u. 

Rózsa u. Szalonna u. 

Szarvasugrás tér 

Szarvasugrató u. Szent 

Vendel tér Szily Kálmán 

út 

Guti Ország u. 

Gyöngyvirág u. 

Határkereszt sétány 

Híd u. 

Huber ti. 

Hunor u. 

Mária királ ynő u. Meggyfa 

u. 

Mészárosok útja 

Naphegy köz Nimród u. 

Nyugat-Budapark tér 

Vasútállomás Vasúti 

őrház Vendel park 

Verebély László ti. 

Zsigmond ki rál y u. 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

2. SZ. KÖRZET 

 

 

Ady E. u. 

Akácfa u. 

Baross G. u. 

Hársfa u. Jókai Mór 

u. József A u. 

Petőfi u. Szegfű u. 

Táncsics M. u. 

Bethlen G. u. 

Biai Gáspár u. 

Biatorbágyi tanyák 

Boldog Gizella u. 

Kamilla u. Kandó K. u. 

Kandó K. köz Kassai 

u. 

Tavasz u. Vasút u. 

Viadukt u. 

Ybl Miklós köz 

Diófa u. 

Ferenc u. 

Fő tér 

Füzes köz 

Márci us 15. u. Mester 

u. 

Móricz Zs. u. Öntöde 

ti. 

Ybl Miklós sétány Zsák u. 
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FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 3.SZ.KÖRZET 

 

 

Álmos Vezér u. Gábor Áron köz Patak u. 

Alsó köz Gábor Áron u. Rozmaring u. 

Árpád u. Geréby Imre u. Sándor köz 

Attila u. Géza fejedelem u. Sándor u. 

Barackvirág u. Határ u. Szabadság út 

Csermely köz Kolozsvári u. Szarvashegy 

Deák F. u. Levente u. Tas u. 

Domb u. Levél u. Zugor István u. 

Füzes u. Lomb u.  

Füzes-patak dűlő Május l .u.  

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 4.SZ.KÖRZET 

 

 

Alma u. 

Alsómjor 

Gyopár u. 

Halászház 

Mészöly László u. Mókus u. 

Arany J. u. Hatház u. Munkás u. 

Áfonya u. Héja u. Nagy u. 

Árvácska u. Hold u. Nap u. 

Bajcsy-Zsi linszky u. Holló u. Naphal u. 

Barackos u. Horgász sétány Nádas u. 

Béka u. Horhos u. Nárcisz u. 

Bíbor u. Hóvirág u. Óvoda köz 

Bimbó u. Hunyadi u. Pecató 

Bocskai u. Jázmi n u. Pecató köz 

Bodza köz Kakukkfü u. Pecató u. 

Bodza u. Kankalin u. Petőfi köz 

Bokros u. Karó u. Platán u. 

Busa u. Kálvin tér Rákóczi u. 

Csali u. Kertbarátok tere Rekettyés u. 

Cserje u. Kertbarátok útja Repkény út 

Csokonai u. Keserűkút u. Rezeda u. 

Csokor u. Keszeg u. Rét u. 

Csuka u. Kőbánya Süllő u. 

Dobó köz Kökény u. Százszorszép u. 

Eper u. Kökörcsin u. Széchenyi u. 

Erdészlak Kölcsey u. Szél u. 

Erdőalja u. Körte u. Szentháromság tér 

Estike u. Kutyahegy Szent István u. 

Evező u. Lejtő u. Szilva u. 

Fenyő u. Losonci u. Szirom u. 

Fenyves u. Mályva u. Tiszavirág u. 

Gárdonyi köz Mandula u. Tópart u. 

Gesztenye u. Meredek u. Tó sétány 
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Tonnásrét u. 

Törpe u. 

Tövis u. 

Tulipán u. Uray 

Géza u. 

Ürgehegy 

Vadvirág u. 

Varga rektor u. 

Vihar u. 

Viola köz 

Viola u. Virág 

u. Vízipók u. 

Vörösmarty u. 

 
 
 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

5. SZ. KÖRZET 
 

 

Angeli András út 

Antall József út 

Czipri bíró u. 

Dévay Gyula u. 

Hámory Imre u. 

Herbrechtingen tér 

Hochwart Mihály u. 

Juhász Gyula út 

Karikó János u. 

Kinizsi u. 

Ohmüllner Márton sétány 

Ritsman Pál u. 

Rosenbach János u. 

Székely u. 

Szent László u. 

 



FELADAT- ELLÁTÁSI  SZERZŐDÉS 

 

a 2017. március 30-án született módosításokkal egységes szerkezetben 

A módosítások dőlten, kiemelve, aláhúzva jelezve 

 

mely létrejött - egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross 

G. u. 2/a.) képviseletében - dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett - Tarjáni 

István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: a Biatros Kft. (képviselő: Dr. Vájer Péter; székhelye: 2051 Biatorbágy, 

Táncsics u. 1 .; telephely: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; cégjegyzékszám: 13-09-

109251; adószám: 13786801-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Vájer Péter), mint a 

háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 

Szolgáltató) 

 

között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 

 

 

1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a hel yi 

önkományzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 

kötelező feladatkörében,  valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § 

ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint állapította meg a település háziorvosi ellátási körzeteit. 

 

2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, 

házi gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 

 

a) Szerződö Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

háziorvosi szolgáltatást - a mindenkori hatál yos jogszabályoknak megfelelően - 

Biatorbágy 5. számú háziorvosi körzetében biztosítja. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 1. 

§. (1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget elvállalja. 

 

c) Ez a feladat-ellátási szerződés az aláírásának napjától érvényes, határozatlan időre szól. 

 

3.) Egészségügyi Szolgáltató - folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében 

- köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, 

annak 5. számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai 

szabályok szerint színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, 

jelentési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely személyt köteles a 

sürgősségi betegellátás szabályai nak megfelelően ellátni. 

 

4.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt praxisjog megszerzése 

érdekében - pályázata mellékleteként benyújtott kötelezettségvállalási nyilatkozat szerint 

- a szükséges intézkedéseket 8 napon belül megteszi. 

 

 

 

 



5.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi teendőket csak Dr. Vájer Péter háziorvos által 

láthatja el - kivéve indokolt akadályoztatását. A 18/2000. (ll.25.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bekezdése értelmében a háziorvos a munkavégzésben aldrnr akadályozott, ha a 

tevékenységét keresőképtelensége,  hivatalos  távolléte,  szabadsága  vagy  gyermekápolás,  - 

gondozás  miatt nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával 

összeferhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 

Utalva a 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a 

háziorvos helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga 

gondoskodik. 

 

a) Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben megjelölni 

kívánt Dr. Stierbach Imre, Dr. Koncz Erika orvosokat bízhatja meg és csak e két 

orvos akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3. személyt helyettesítésre, aki 

ugyancsak jogosul t a háziorvosi tevékenység gyakorlására. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról - a 

helyettes megnevezésével és jogosultságának igazolásával - Önkormányzatot 30 

nappal előtte írásban (ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor 

azonnal) értesíti, megjelölve a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a 

rendelési időt, valamint a helyettesítés befejező időpontját. 

 

c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe vevőknek 

minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési  

idejében és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási területen belül. 

 

d) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 

Önkormányzattal  előzetesen  egyeztetni,  illetve  az Országos Egészségbiztosítási  

Pénztárnak (a továbbiakban: OEP) bejelenteni. 

 

6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből  származó 

kötelezettségeinek a vele munkaviszonyban vagy polgári  szerződéses jogviszonyban álló 

asszisztencia közreműködésével tesz eleget. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik az 

ápoló/asszisztens foglalkoztatásáról. 

 

7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására kapott ÁNTSZ 

engedély és orvosi felelősségbi ztosítás mellett gyakorolhatja. 

 

8.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen 

Szerződés feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 

 

9.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül - 

figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult 

szokásokra - a rendelés idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

a) 

Hétfő: 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 

 

14:00 - 18:00 

08:00 - 11:00 

15:00 - 19:00 

08:00 - 12:00 

08:00 - 11:00 
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b) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az  

Önkormányzat hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi 

Szolgáltató a rendelési időt tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett 

cégtáblán vagy mellette, a bejárati ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen 

kifüggeszti. 

c) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés 

után, Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből - az ÁNTSZ-szel és a 

Kamarával történt egyeztetés után - Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési 

idő változtatását, amit Egészségügyi Szolgáltató köteles elfogadni. 

 

10.) Egészségügyi Szolgáltató - utalva a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XIJ.23.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdésére, 2. § (2) és (8) bekezdésére - az OEP által nem finanszírozott 

háziorvosi ellátásokról és azok térítési díjairól szóló tájékoztatókat a váróhelyiségben jól 

látható helyen kifüggeszti. 

 

1 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori 

hatályos jogszabál yokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) 

megfelelően történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP megyei szervezetével érvényes 

finanszírozási szerződése van. 

 

12.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul  veszi, hogy 

 

a) amennyiben Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai 

előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 

számított 15 napon bel ül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni; 

 

b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása Önkormányzat jogkörébe  tartozik, 

ilyen döntést Önkormányzat csak az érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de 

Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni. 

 

13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni az Egészségügyi  Szolgáltató  által  a finanszírozása  keretében  

kapott egy éves összeget. 

 

14.) Egészségügyi  Szolgáltató  tudomásul  veszi,  hogy  Önkormányzat   elfogadott 

egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet müködésével kapcsolatos 

valamennyi költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi 

Szolgáltatót terheli. 

 

15.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi  rendelést a 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1 . 

szám alatti, az Egészségügyi Szolgáltató tulajdonát képező orvosi rendelőben  látja el. A 

rendelő - a mindenkori  szakmai előírásoknak megfelelő - berendezésének,  

felszerelésének  biztosítását és   karbantartását  Egészségügyi   Szolgáltató   vállalja,   ő   

gondoskodik azok   folyamatos müködőképes  rendelkezésre  állásáról , javításáról,  

felújításáról  és  pótlásáról.  Egészségügyi Szolgáltató  tulajdonát  képező  háziorvosi   

rendelő  épületének  szükséges  karbantartását   és építési  felújítási  munkálatait,  a  



4 
 

rendeltetésszerü  használatra  való  alkalmasság  biztosítását Egészségügyi Szolgáltató  

vállalja. 

 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az 
illetékes bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. 
számú határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 15. 
napjáig eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  
minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  

 

17.) Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató részére a megelőző év során az 

Egészségügyi Szolgáltató által befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegű, a 

tárgyi feltételek javítására nyújtható fejlesztési támogatás biztosításáról az adott évre 

vonatkozó köl tségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején  dönt.  A  

fejlesztési  támogatás biztosítása esetén, annak részletes feltételei külön szerződésben 

kerülnek rögzítésre. 

 

18.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az önkormányzat feladata. Az orvos 

tevékenységének szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosai látják el. A jelen 

szerződésben foglaltaknak megtartását  Önkormányzat  részéről  a  polgármester,  a jegyző, 

illetve írásos megbízásuk alapján az Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult 

ellenőrizni jogszabályban  meghatározott módon. 

 
19.) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Lengyel Anita (tel.: 

06- 23-310-1 74/244 mellék; e-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu) 

 

19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 

 

20.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, 

közös megegyezéssel  módosíthatják, felbonthatják. 

 

21.) A jelen  szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos 

megjelölésével a másik fél súlyos  jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miat1, 

és  ha bi zonyítottan törvénybe  ütköző  magatartást  tanúsít,  és  ezen  szerződésszegő,  

illetve jogszabál yellenes magatartással a hozzá ajánlott levél  formájában  eljuttatott  

írásbel i felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy  fel, a jogellenes  állapotot nem  

szünteti meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok 

annyiban alkalmazandók, amennyi ben nem állnak ellentétben az önálló orvosi 

tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaldrnl, illetve Egészségügyi 

mailto:lengyel.anita@biatorbagy.hu
mailto:drcsabaj@freemail.hu
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Szolgáltató kárára nem térnek el azoktól. 

Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyi ben  a 

jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 22.)  pontban  foglalt  okok 

esetén. 

 

22.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi 

Szolgáltató közremüködését  az ellátásból, ha jogerősen 

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabna ki; 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából; 

- visszavonják  Egészségügyi  Szolgáltató működtetési jogára  vonatkozó kamarai 

engedélyét; 

- visszavonják Egészségügyi  Szolgáltató ÁNTSZ Működési engedél yét. 

 

Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik, 

melynek finanszírozását az OEP Alapból biztosítja. 

 

23.) Szerződő Felek kijelentik, hogy  amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 

finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve  Egészségügyi 

Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják,  vagy  azt  az  Önkormányzattal  történő 

előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is  egyúttal  érvényét  veszti. 

Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 

müködtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 

jogviszonyba   Egészségügyi  Szolgáltatóként. 

24.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 
foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat. 

 

25.) Szerződő Felek a köztük felmerülő jogvitát elsősorban békés úton, peren kívül kívánják 

egymás között rendezni. Amennyiben a kezdeményezéstől számítva 30 napon belül ez nem 

lehetséges vagy az eredményes személyes tárgyalásra más okokból nincs már lehetőség, a 

kezdeményezett bírósági eljárásban - a Polgári  Perrendtartás szabályaihoz  igazodva - a 

tevékenység gyakorlásának helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

26.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 

finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá. 

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Megbízó Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a 27/2012. (02.23.) Öh. számú határozatával elfogadta, majd a …./2017. 

(III.30.) számú határozataival módosította és egységes szerkezetbe foglalta. 

 

 

Biatorbágy, 2017. április ... 
 
 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 
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Ellenjegyzete: 

………………………………. 

dr. Kovács András jegyző 

 

……………………………….. 

Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 
 
 
                                 



 

1. szám ú melléklet 
 
 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

1. SZ. KÖRZET 

 

 

Alkotmány u. 

Állomás u. 

Anton Rynart u. 

Ibol ya u. Iharos 

Ipar u. 

Orgona u. Ország 

u. Pacsirta u. 

Bokréta u. 

Budai út 

Budaörsi u. 

Búzavirág u. 

Iskola u. 

Karinthy Frigyes u. Katalin-

hegy Kálvária dülö 

Pátyi u. 

Paul Hartmann u. Pipacs 

u. 

Raktár u. 

Csillag u. Káposztáskert u. Rozália park 

Csodaszarvas u. 

Damjanich u. 

Dózsa Gy. u. 

Felvég u. 

Forrás u. 

Fő u. 

Kárpát u. Kis köz 

Kodály tér 

Kossuth F. u. 

Kossuth L. u. Magor 

u. 

Rózsa u. Szalonna u. 

Szarvasugrás tér 

Szarvasugrató u. Szent 

Vendel tér Szily Kálmán 

út 

Guti Ország u. 

Gyöngyvirág u. 

Határkereszt sétány 

Híd u. 

Huber ti. 

Hunor u. 

Mária királ ynő u. Meggyfa 

u. 

Mészárosok útja 

Naphegy köz Nimród u. 

Nyugat-Budapark tér 

Vasútállomás Vasúti 

őrház Vendel park 

Verebély László ti. 

Zsigmond ki rál y u. 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

2. SZ. KÖRZET 

 

 

Ady E. u. 

Akácfa u. 

Baross G. u. 

Hársfa u. Jókai Mór 

u. József A u. 

Petőfi u. Szegfű u. 

Táncsics M. u. 

Bethlen G. u. 

Biai Gáspár u. 

Biatorbágyi tanyák 

Boldog Gizella u. 

Kamilla u. Kandó K. u. 

Kandó K. köz Kassai 

u. 

Tavasz u. Vasút u. 

Viadukt u. 

Ybl Miklós köz 

Diófa u. 

Ferenc u. 

Fő tér 

Füzes köz 

Márci us 15. u. Mester 

u. 

Móricz Zs. u. Öntöde 

ti. 

Ybl Miklós sétány Zsák u. 
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FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 3.SZ.KÖRZET 

 

 

Álmos Vezér u. Gábor Áron köz Patak u. 

Alsó köz Gábor Áron u. Rozmaring u. 

Árpád u. Geréby Imre u. Sándor köz 

Attila u. Géza fejedelem u. Sándor u. 

Barackvirág u. Határ u. Szabadság út 

Csermely köz Kolozsvári u. Szarvashegy 

Deák F. u. Levente u. Tas u. 

Domb u. Levél u. Zugor István u. 

Füzes u. Lomb u.  

Füzes-patak dűlő Május l .u.  

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 4.SZ.KÖRZET 

 

 

Alma u. 

Alsómjor 

Gyopár u. 

Halászház 

Mészöly László u. Mókus u. 

Arany J. u. Hatház u. Munkás u. 

Áfonya u. Héja u. Nagy u. 

Árvácska u. Hold u. Nap u. 

Bajcsy-Zsi linszky u. Holló u. Naphal u. 

Barackos u. Horgász sétány Nádas u. 

Béka u. Horhos u. Nárcisz u. 

Bíbor u. Hóvirág u. Óvoda köz 

Bimbó u. Hunyadi u. Pecató 

Bocskai u. Jázmi n u. Pecató köz 

Bodza köz Kakukkfü u. Pecató u. 

Bodza u. Kankalin u. Petőfi köz 

Bokros u. Karó u. Platán u. 

Busa u. Kálvin tér Rákóczi u. 

Csali u. Kertbarátok tere Rekettyés u. 

Cserje u. Kertbarátok útja Repkény út 

Csokonai u. Keserűkút u. Rezeda u. 

Csokor u. Keszeg u. Rét u. 

Csuka u. Kőbánya Süllő u. 

Dobó köz Kökény u. Százszorszép u. 

Eper u. Kökörcsin u. Széchenyi u. 

Erdészlak Kölcsey u. Szél u. 

Erdőalja u. Körte u. Szentháromság tér 

Estike u. Kutyahegy Szent István u. 

Evező u. Lejtő u. Szilva u. 

Fenyő u. Losonci u. Szirom u. 

Fenyves u. Mályva u. Tiszavirág u. 

Gárdonyi köz Mandula u. Tópart u. 

Gesztenye u. Meredek u. Tó sétány 
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Tonnásrét u. 

Törpe u. 

Tövis u. 

Tulipán u. Uray 

Géza u. 

Ürgehegy 

Vadvirág u. 

Varga rektor u. 

Vihar u. 

Viola köz 

Viola u. Virág 

u. Vízipók u. 

Vörösmarty u. 

 
 
 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

5. SZ. KÖRZET 
 

 

Angeli András út 

Antall József út 

Czipri bíró u. 

Dévay Gyula u. 

Hámory Imre u. 

Herbrechtingen tér 

Hochwart Mihály u. 

Juhász Gyula út 

Karikó János u. 

Kinizsi u. 

Ohmüllner Márton sétány 

Ritsman Pál u. 

Rosenbach János u. 

Székely u. 

Szent László u. 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

a 2017. március 30-án született módosításokkal egységes szerkezetben 

A módosítások dőlten, kiemelve, aláhúzva jelezve 

 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 

u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 

polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: a Erika-Medicina Gyógyászati Szolgáltató Bt. (képviselő: Dr. Koncz Erika; 

székhelye:2038 Sóskút, Bem u. 21.; telephely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8.; 

cégjegyzékszám:13-06-0555500; adószám: 22217077-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. 

Koncz Erika), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: 

Egészségügyi Szolgáltató)  

 

között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 

 

 

1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 

kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-

ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint állapította meg a település háziorvosi ellátási körzeteit. 

 

2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, házi 

gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 

 

a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi 

szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – Biatorbágy 3. számú 

háziorvosi körzetében biztosítja. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § 

(1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget elvállalja. 

 

c) Ez a feladat-ellátási szerződés az aláírásának napjától érvényes, határozatlan időre szól. 

 

3.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében – 

köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, annak 3. 

számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai szabályok szerint 

színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési 

kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely személyt köteles a sürgősségi 

betegellátás szabályainak megfelelően ellátni. 

 

4.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik. 

 

5.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi teendőket csak Dr. Koncz Erika háziorvos által 

láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. A 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdése értelmében a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét 
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keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, - gondozás miatt 

nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy 

közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 

Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a háziorvos 

helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 

 

a) Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben nevesített Dr. 

Szeszler Györgyi és Dr. Stierbach Imre orvosokat bízhatja meg és csak e két orvos 

akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3. személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a 

háziorvosi tevékenység gyakorlására. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról – a helyettes 

megnevezésével és jogosultságának igazolásával – Önkormányzatot 30 nappal előtte írásban 

(ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor azonnal) értesíti, megjelölve 

a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a rendelési időt, valamint a helyettesítés 

befejező időpontját. 

 

c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe vevőknek 

minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejében 

és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási területen belül. 

 

d) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 

Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak 

(a továbbiakban: OEP) bejelenteni. 

 

6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek 

a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztencia 

közreműködésével tesz eleget. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik az ápoló/asszisztens 

foglalkoztatásáról. 

 

7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására – Budapest Főváros 

Kormányhivatal Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet által – kiadott működési 

engedély és orvosi felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja.  

 

8.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen Szerződés 

feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 

 

9.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 

figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – a 

rendelés idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

a)  

Hétfő:  14:00 – 18:00 

Kedd:    8:00 – 12:00 

Szerda:           14:00 – 18:00 

Csütörtök:        8:00 – 12:00 

Péntek:  8:00 – 12:00 

 

b) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat 

hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi Szolgáltató a rendelési időt 
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tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett cégtáblán vagy mellette, a bejárati 

ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 

 

c) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, 

Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből – Budapest Főváros Kormányhivatal 

Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel és a Kamarával történt egyeztetés után – 

Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, amit Egészségügyi 

Szolgáltató köteles elfogadni.  

 

10.) Egészségügyi Szolgáltató – utalva a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdésére, 2. § (2) és (8) bekezdésére – az OEP által nem finanszírozott háziorvosi 

ellátásokról és azok térítési díjairól szóló tájékoztatókat a váróhelyiségben jól látható helyen 

kifüggeszti. 

 

11.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) megfelelően 

történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP megyei szervezetével érvényes finanszírozási 

szerződése van. 

 

12.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 

 

a) amennyiben Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai 

előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 

számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni; 

 

b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása Önkormányzat jogkörébe tartozik, 

ilyen döntést Önkormányzat csak az érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de 

Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni. 

 

13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 

egy éves összeget. 

 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 

egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 

költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 

 

a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek működtetésével 

kapcsolatos rezsiköltség (víz, csatorna, villany, gáz) viselése a területi ellátási kötelezettséget 

vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. Tekintettel arra, hogy Önkormányzat által 

Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott orvosi rendelő épületében a közüzemi 

költségek rendelőnkénti mérése nem megoldott, a jelen szerződés megkötésekor fennálló 

helyzet alapján Egészségügyi Szolgáltató által fizetendő rezsi költségek kiszámításának 

módját Szerződő Felek az alábbiak szerint határozzák meg. A villamos energiafogyasztásra 

vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn 

mért, és Önkormányzat által a szolgáltató számlája alapján megfizetett összeg 22.72%-át 

köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 
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Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 

rendelés fogyasztását foglalja magában.) A víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan – 

Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és 

Önkormányzat által a szolgáltatók számlái alapján megfizetett összeg 20 %-át köteles 

Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 

Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 

rendelés, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Budaörsi Nevelési Tanácsadó fogyasztását foglalja magában.) 

 

15.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi rendelést Önkormányzat által térítésmentesen 

rendelkezésre bocsátott 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8. szám alatti orvosi rendelőben látja 

el. A rendelő – a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, 

felszerelésének biztosítását és karbantartását Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő 

gondoskodik azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról 

és pótlásáról. Önkormányzat tulajdonában álló rendelő épületének a karbantartása, a 

rendeltetésszerű használatra való alkalmasság biztosítása Önkormányzat feladata. 

 

a) Önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket Egészségügyi Szolgáltató csak 

rendeltetésének megfelelően használhatja. Önkormányzat a rendeltetésszerű használatot a 

tevékenység zavarása nélkül ellenőrizheti. Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélküli, 

rendeltetéstől eltérő használat a szerződés súlyos megszegését jelenti. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató felújítást, átalakítást, korszerűsítést, bővítést csak 

Önkormányzat tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Ezen hozzájárulást 

Önkormányzat csak indokolt esetben tagadhatja meg. 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az 
illetékes bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. 
számú határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 
15. napjáig eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  
minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  

 
 

17.) Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató részére a megelőző év során az Egészségügyi 

Szolgáltató által befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegű, a tárgyi feltételek 

javítására nyújtható fejlesztési támogatás biztosításáról az adott évre vonatkozó költségvetés 

ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt. A fejlesztési támogatás 

biztosítása esetén, annak részletes feltételei külön szerződésben kerülnek rögzítésre. 
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18.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az önkormányzat feladata. Az orvos 

tevékenységének szakmai felügyeletét a Budapest Főváros Kormányhivatal Érdi, Budaörsi 

Kistérségi Népegészségügyi Intézet felügyelő szakfőorvosai látják el. A jelen szerződésben 

foglaltaknak megtartását Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző, illetve írásos 

megbízásuk alapján az Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult ellenőrizni 

jogszabályban meghatározott módon. 

 

19.) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Lengyel Anita (tel.: 06-23-

310-174/244 mellék; e-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu) 

 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 

 

 

20.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, közös 

megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. 

 

21.) A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével 

a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt, és ha 

bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen szerződésszegő, illetve 

jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli 

felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a jogellenes állapotot nem szünteti 

meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 

alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 

hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el 

azoktól. 

Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyiben a 

jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 22.) pontban foglalt okok 

esetén. 

 

22.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató 

közreműködését az ellátásból, ha jogerősen 

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki; 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából; 

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét; 

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató Működési engedélyét. 

Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Önkormányzat gondoskodik, melynek 

finanszírozását az OEP Alapból biztosítja. 

 

23.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 

finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 

Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 

előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal érvényét veszti. 

Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 

működtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 

jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként. 

mailto:lengyel.anita@biatorbagy.hu
mailto:drcsabaj@freemail.hu
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24.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 

foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat. 

 

25.) Szerződő Felek a köztük felmerülő jogvitát elsősorban békés úton, peren kívül kívánják 

egymás között rendezni. Amennyiben a kezdeményezéstől számítva 30 napon belül ez nem 

lehetséges vagy az eredményes személyes tárgyalásra más okokból nincs már lehetőség, a 

kezdeményezett bírósági eljárásban – a Polgári Perrendtartás szabályaihoz igazodva – a 

tevékenység gyakorlásának helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

26.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 

finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

 

Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá.  

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Megbízó Biatorbágy Város Képviselő-

testülete megtárgyalta és a 27/2012. (02.23.) Öh. számú határozatával elfogadta, a 158/2015 

(IX.24.) és ………………../2017.(III.30.) számú határozatával módosította és egységes 

szerkezetbe foglalta. 

 

Biatorbágy, 2017. április „       „. 

 

 

 

 

 

    ……………………….                              ………..………………… 

        Önkormányzat                                   Egészségügyi Szolgáltató 

 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 
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1. számú melléklet 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

1. SZ. KÖRZET 

Alkotmány u. 

Állomás u. 

Anton Rynart u. 

Bokréta u. 

Budai út 

Budaörsi u. 

Búzavirág u. 

Csillag u. 

Csodaszarvas u. 

Damjanich u. 

Dózsa Gy. u. 

Felvég u. 

Forrás u. 

Fő u. 

Guti Ország u. 

Gyöngyvirág u. 

Határkereszt sétány 

Híd u. 

Huber u. 

Hunor u. 

Ibolya u. 

Iharos 

Ipar u. 

Iskola u. 

Karinthy Frigyes u. 

Katalin-hegy 

Kálvária dűlő 

Káposztáskert u. 

Kárpát u. 

Kis köz 

Kodály tér 

Kossuth F. u. 

Kossuth L. u. 

Magor u. 

Mária királynő u. 

Meggyfa u. 

Mészárosok útja 

Naphegy köz 

Nimród u. 

Nyugat-Budapark tér 

Orgona u. 

Ország u. 

Pacsirta u. 

Pátyi u. 

Paul Hartmann u. 

Pipacs u. 

Raktár u. 

Rozália park 

Rózsa u. 

Szalonna u. 

Szarvasugrás tér 

Szarvasugrató u. 

Szent Vendel tér 

Szily Kálmán út 

Vasútállomás 

Vasúti őrház 

Vendel park 

Verebély László u. 

Zsigmond király u. 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

2. SZ. KÖRZET 

Ady E. u. 

Akácfa u. 

Baross G. u. 

Bethlen G. u. 

Biai Gáspár u. 

Biatorbágyi tanyák 

Boldog Gizella u. 

Diófa u. 

Ferenc u. 

Fő tér 

Füzes köz 

Hársfa u. 

Jókai Mór u. 

József A. u. 

Kamilla u. 

Kandó K. u. 

Kandó K. köz 

Kassai u. 

Március 15. u. 

Mester u. 

Móricz Zs. u. 

Öntöde u. 

Petőfi u. 

Szegfű u. 

Táncsics M. u. 

Tavasz u. 

Vasút u. 

Viadukt u. 

Ybl Miklós köz 

Ybl Miklós sétány 

Zsák u. 
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FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

3.SZ.KÖRZET 

Álmos Vezér u. 

Alsó köz 

Árpád u. 

Attila u. 

Barackvirág u. 

Csermely köz 

Deák F. u. 

Domb u. 

Füzes u.  

Füzes-patak dűlő 

Gábor Áron köz 

Gábor Áron u. 

Geréby Imre u. 

Géza fejedelem u. 

Határ u. 

Kolozsvári u. 

Levente u. 

Levél u. 

Lomb u. 

Május 1.u. 

Patak u. 

Rozmaring u. 

Sándor köz 

Sándor u. 

Szabadság út 

Szarvashegy 

Tas u. 

Zugor István u. 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

4.SZ. KÖRZET 

Alma u. 

Alsómajor 

Arany J. u. 

Áfonya u. 

Árvácska u. 

Bajcsy-Zsilinszky u. 

Barackos u. 

Béka u. 

Bíbor u. 

Bimbó u. 

Bocskai u. 

Bodza köz 

Bodza u. 

Bokros u. 

Busa u. 

Csali u. 

Cserje u. 

Csokonai u. 

Csokor u. 

Csuka u. 

Dobó köz 

Eper u. 

Erdészlak 

Erdőalja u. 

Estike u. 

Evező u. 

Fenyő u. 

Fenyves u. 

Gárdonyi köz 

Gesztenye u. 

Gyopár u. 

Halászház 

Hatház u. 

Héja u. 

Hold u. 

Holló u. 

Horgász sétány 

Horhos u. 

Hóvirág u. 

Hunyadi u. 

Jázmin u. 

Kakukkfű u. 

Kankalin u. 

Karó u. 

Kálvin tér 

Kertbarátok tere 

Kertbarátok útja 

Keserűkút u.  

Keszeg u. 

Kőbánya 

Kökény u. 

Kökörcsin u. 

Kölcsey u. 

Körte u. 

Kutyahegy 

Lejtő u. 

Losonci u. 

Mályva u. 

Mandula u. 

Meredek u. 

Mészöly László u. 

Mókus u. 

Munkás u. 

Nagy u. 

Nap u. 

Naphal u. 

Nádas u. 

Nárcisz u. 

Óvoda köz 

Pecató 

Pecató köz 

Pecató u. 

Petőfi köz 

Platán u. 

Rákóczi u. 
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Rekettyés u. 

Repkény út 

Rezeda u. 

Rét u. 

Süllő u. 

Százszorszép u. 

Széchenyi u. 

Szél u. 

Szentháromság tér 

Szent István u. 

Szilva u. 

Szirom u. 

Tiszavirág u. 

Tópart u. 

Tó sétány 
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Tormásrét u. 

Törpe u. 

Tövis u. 

Tulipán u. 

Uray Géza u. 

Ürgehegy 

Vadvirág u.  

Varga rektor u. 

Vihar u. 

Viola köz 

Viola u. 

Virág u. 

Vízipók u. 

Vörösmarty u. 

 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

5. SZ. KÖRZET 
 

 

Angeli András út 

Antall József út 

Czipri bíró u. 

Dévay Gyula u. 

Hámory Imre u. 

Herbrechtingen tér 

Hochwart Mihály u. 

Juhász Gyula út 

Karikó János u. 

Kinizsi u. 

Ohmüllner Márton sétány 

Ritsman Pál u. 

Rosenbach János u. 

Székely u. 

Szent László u. 

 

 

 

 

 

 

 
 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

a 2017. március 30-án született módosításokkal egységes szerkezetben 

A módosítások dőlten, kiemelve, aláhúzva jelezve 

 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 

u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 

polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről: a Stier-Med Háziorvosi Kft  (képviseletre jogosult: Dr. Stierbach Imre; 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; telephely: 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1.; 

cégjegyzékszám: 13-09-158397; adószám: 24079068-1-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. 

Stierbach Imre), mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató 

(továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

 

között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 

 

 

1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 

kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-

ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint állapította meg a település háziorvosi ellátási körzeteit. 

 

2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, házi 

gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 

 

a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi 

szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – Biatorbágy 2. számú 

háziorvosi körzetében biztosítja. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § 

(1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget elvállalja. 

 

c) Ez a feladat-ellátási szerződés az aláírásának napjától érvényes, határozatlan időre szól. 

 

3.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében – 

köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, annak 2. 

számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai szabályok szerint 

színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési 

kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely személyt köteles a sürgősségi 

betegellátás szabályainak megfelelően ellátni. 

 

4.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik. 
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5.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi teendőket csak Dr. Stierbach Imre háziorvos által 

láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. A 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bekezdése értelmében a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét 

keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, - gondozás miatt 

nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy 

közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 

Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a háziorvos 

helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 

 

a) Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő orvosként az OEP szerződésben nevesített Dr. 

Szélvári Ágnes és Dr. Vájer Péter orvosokat bízhatja meg és csak e két orvos akadályoztatása 

esetén alkalmazhat olyan 3. személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a háziorvosi 

tevékenység gyakorlására. 

 

b) Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról – a helyettes 

megnevezésével és jogosultságának igazolásával – Önkormányzatot 30 nappal előtte írásban 

(ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor azonnal) értesíti, megjelölve 

a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a rendelési időt, valamint a helyettesítés 

befejező időpontját. 

 

c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe vevőknek 

minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejében 

és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási területen belül. 

 

d) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 

Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak 

(a továbbiakban: OEP) bejelenteni. 

 

6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek 

a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztencia 

közreműködésével tesz eleget. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik az ápoló/asszisztens 

foglalkoztatásáról. 

 

7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására – Budapest Főváros 

Kormányhivatal Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet által – kiadott működési 

engedély és orvosi felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja.  

 

8.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen Szerződés 

feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 

 

9.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 

figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – a 

rendelés idejét az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

a)  

Hétfő:   14:00 – 18:00 

Kedd:     8:00 – 12:00 

Szerda:             15:00 – 19:00 
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Csütörtök:          8:00 – 12:00 

Péntek:     8:00 –12:00 

 

b) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat 

hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi Szolgáltató a rendelési időt 

tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett cégtáblán vagy mellette, a bejárati 

ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 

 

c) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, 

Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből – Budapest Főváros Kormányhivatal 

Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel és a Kamarával történt egyeztetés után – 

Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, amit Egészségügyi 

Szolgáltató köteles elfogadni.  

 

10.) Egészségügyi Szolgáltató – utalva a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdésére, 2. § (2) és (8) bekezdésére – az OEP által nem finanszírozott háziorvosi 

ellátásokról és azok térítési díjairól szóló tájékoztatókat a váróhelyiségben jól látható helyen 

kifüggeszti. 

 

11.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) megfelelően 

történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP megyei szervezetével érvényes finanszírozási 

szerződése van. 

 

12.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 

 

a) amennyiben Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai 

előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 

számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni; 

 

b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása Önkormányzat jogkörébe tartozik, 

ilyen döntést Önkormányzat csak az érintett háziorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de 

Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni. 

 

13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 

települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 

egy éves összeget. 

 

14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 

egészségügyi koncepciója alapján a háziorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 

költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 

 

15.) Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi rendelést a 2051 Biatorbágy, Táncsics u. 1. szám 

alatti, az Egészségügyi Szolgáltató tulajdonát képező orvosi rendelőben látja el. A rendelő – 

a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, felszerelésének biztosítását 

és karbantartását Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő gondoskodik azok folyamatos 



 4 

működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról és pótlásáról. Egészségügyi 

Szolgáltató tulajdonát képező háziorvosi rendelő épületének szükséges karbantartását és 

építési felújítási munkálatait, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság biztosítását 

Egészségügyi Szolgáltató vállalja. 

 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az 
illetékes bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. 
számú határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 
15. napjáig eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  
minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  

 

17.) Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató részére a megelőző év során az Egészségügyi 

Szolgáltató által befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegű, a tárgyi feltételek 

javítására nyújtható fejlesztési támogatás biztosításáról az adott évre vonatkozó költségvetés 

ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt. A fejlesztési támogatás 

biztosítása esetén, annak részletes feltételei külön szerződésben kerülnek rögzítésre. 

 

18.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az önkormányzat feladata. Az orvos 

tevékenységének szakmai felügyeletét a Budapest Főváros Kormányhivatal Érdi, Budaörsi 

Kistérségi Népegészségügyi Intézet felügyelő szakfőorvosai látják el. A jelen szerződésben 

foglaltaknak megtartását Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző, illetve írásos 

megbízásuk alapján az Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult ellenőrizni 

jogszabályban meghatározott módon. 

 

19.) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Lengyel Anita (tel.: 06-23-

310-174/244 mellék; e-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu) 

 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 

 

20.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, közös 

megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. 

 

21.) A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével 

a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt, és ha 

bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen szerződésszegő, illetve 

jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli 

felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a jogellenes állapotot nem szünteti 

mailto:lengyel.anita@biatorbagy.hu
mailto:drcsabaj@freemail.hu
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meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 

alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 

hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el 

azoktól. 

Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyiben a 

jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 22.) pontban foglalt okok 

esetén. 

 

22.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató 

közreműködését az ellátásból, ha jogerősen 

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki; 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából; 

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét; 

- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató Működési engedélyét. 

Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Önkormányzat gondoskodik, melynek 

finanszírozását az OEP Alapból biztosítja. 

 

23.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 

finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 

Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 

előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal érvényét veszti. 

Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 

működtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 

jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként. 

 

24.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 

foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat. 

 

25.) Szerződő Felek a köztük felmerülő jogvitát elsősorban békés úton, peren kívül kívánják 

egymás között rendezni. Amennyiben a kezdeményezéstől számítva 30 napon belül ez nem 

lehetséges vagy az eredményes személyes tárgyalásra más okokból nincs már lehetőség, a 

kezdeményezett bírósági eljárásban – a Polgári Perrendtartás szabályaihoz igazodva – a 

tevékenység gyakorlásának helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

26.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 

finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá.  

Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Megbízó Biatorbágy Város Képviselő-

testülete megtárgyalta és a 27/2012. (02.23.) Öh. számú határozatával elfogadta, majd a 

104/2013.(06.27.), a 160/2012. (09.13.) számú és a …/2017.(III.30.) számú határozataival 

módosította és egységes szerkezetbe foglalta. 
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Biatorbágy, 2017. április „       „. 

 

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

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 

dr. Kovács András jegyző 

 

……………………………….. 

Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

1. SZ. KÖRZET

Alkotmány u. 

Állomás u. 

Anton Rynart u. 

Bokréta u. 

Budai út 

Budaörsi u. 

Búzavirág u. 

Csillag u. 

Csodaszarvas u. 

Damjanich u. 

Dózsa Gy. u. 

Felvég u. 

Forrás u. 

Fő u. 

Guti Ország u. 

Gyöngyvirág u. 

Határkereszt sétány 

Híd u. 

Huber u. 

Hunor u. 

Ibolya u. 

Iharos 

Ipar u. 

Iskola u. 

Karinthy Frigyes u. 

Katalin-hegy 

Kálvária dűlő 

Káposztáskert u. 

Kárpát u. 

Kis köz 

Kodály tér 

Kossuth F. u. 

Kossuth L. u. 
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Magor u. 

Mária királynő u. 

Meggyfa u. 

Mészárosok útja 

Naphegy köz 

Nimród u. 

Nyugat-Budapark tér 

Orgona u. 

Ország u. 

Pacsirta u. 

Pátyi u. 

Paul Hartmann u. 

Pipacs u. 

Raktár u. 

Rozália park 

Rózsa u. 

Szalonna u. 

Szarvasugrás tér 

Szarvasugrató u. 

Szent Vendel tér 

Szily Kálmán út 

Vasútállomás 

Vasúti őrház 

Vendel park 

Verebély László u. 

Zsigmond király u.

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

2. SZ. KÖRZET

Ady E. u. 

Akácfa u. 

Baross G. u. 

Bethlen G. u. 

Biai Gáspár u. 

Biatorbágyi tanyák 

Boldog Gizella u. 

Diófa u. 

Ferenc u. 

Fő tér 

Füzes köz 

Hársfa u. 

Jókai Mór u. 

József A. u. 

Kamilla u. 

Kandó K. u. 

Kandó K. köz 

Kassai u. 

Március 15. u. 

Mester u. 

Móricz Zs. u. 

Öntöde u. 

Petőfi u. 

Szegfű u. 

Táncsics M. u. 

Tavasz u. 

Vasút u. 

Viadukt u. 

Ybl Miklós köz 

Ybl Miklós sétány 

Zsák u.

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

3.SZ.KÖRZET

Álmos Vezér u. 

Alsó köz 

Árpád u. 

Attila u. 

Barackvirág u. 

Csermely köz 

Deák F. u. 

Domb u. 

Füzes u.  

Füzes-patak dűlő 

Gábor Áron köz 

Gábor Áron u. 

Geréby Imre u. 

Géza fejedelem u. 

Határ u. 

Kolozsvári u. 

Levente u. 

Levél u. 

Lomb u. 

Május 1.u. 

Patak u. 

Rozmaring u. 

Sándor köz 

Sándor u. 

Szabadság út 

Szarvashegy 

Tas u. 

Zugor István u. 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

4.SZ. KÖRZET
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Alma u. 

Alsómajor 

Arany J. u. 

Áfonya u. 

Árvácska u. 

Bajcsy-Zsilinszky u. 

Barackos u. 

Béka u. 

Bíbor u. 

Bimbó u. 

Bocskai u. 

Bodza köz 

Bodza u. 

Bokros u. 

Busa u. 

Csali u. 

Cserje u. 

Csokonai u. 

Csokor u. 

Csuka u. 

Dobó köz 

Eper u. 

Erdészlak 

Erdőalja u. 

Estike u. 

Evező u. 

Fenyő u. 

Fenyves u. 

Gárdonyi köz 

Gesztenye u. 

Gyopár u. 

Halászház 

Hatház u. 

Héja u. 

Hold u. 

Holló u. 

Horgász sétány 

Horhos u. 

Hóvirág u. 

Hunyadi u. 

Jázmin u. 

Kakukkfű u. 

Kankalin u. 

Karó u. 

Kálvin tér 

Kertbarátok tere 

Kertbarátok útja 

Keserűkút u.  

Keszeg u. 

Kőbánya 

Kökény u. 

Kökörcsin u. 

Kölcsey u. 

Körte u. 

Kutyahegy 

Lejtő u. 

Losonci u. 

Mályva u. 

Mandula u. 

Meredek u. 

Mészöly László u. 

Mókus u. 

Munkás u. 

Nagy u. 

Nap u. 

Naphal u. 

Nádas u. 

Nárcisz u. 

Óvoda köz 

Pecató 

Pecató köz 

Pecató u. 

Petőfi köz 

Platán u. 

Rákóczi u. 

Rekettyés u. 

Repkény út 

Rezeda u. 

Rét u. 

Süllő u. 

Százszorszép u. 

Széchenyi u. 

Szél u. 

Szentháromság tér 

Szent István u. 

Szilva u. 

Szirom u. 

Tiszavirág u. 

Tópart u. 

Tó sétány



 

 

Tormásrét u. 

Törpe u. 

Tövis u. 

Tulipán u. 

Uray Géza u. 

Ürgehegy 

Vadvirág u.  

Varga rektor u. 

Vihar u. 

Viola köz 

Viola u. 

Virág u. 

Vízipók u. 

Vörösmarty u.

 

 

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 

5. SZ. KÖRZET 
 

 

Angeli András út 

Antall József út 

Czipri bíró u. 

Dévay Gyula u. 

Hámory Imre u. 

Herbrechtingen tér 

Hochwart Mihály u. 

Juhász Gyula út 

Karikó János u. 

Kinizsi u. 

Ohmüllner Márton sétány 

Ritsman Pál u. 

Rosenbach János u. 

Székely u. 

Szent László u.

 

 

 

 

 

 

 
 



Dr. Tálas-Tamássy Tamás által javasolt cselekvési terv  

Sorszám Feladata Felelős Határidő Megjegyzés 
1. Döntés Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Kft. alapításáról  
 
 

polgármester,         
jegyző,  
képviselő-testület 
 

2017. március hó  

2. Döntés ellátó egységek szerződésmódosításáról polgármester,  
jegyző,  
képviselő-testület 
 

2017. március hó  

3. Egészségügyi Kft. megalakítása jegyző 
 

2017. március hó  

4. Megbízás Kft. vezetői feladatok ellátására polgármester 2017. március hó  
5. Hivatali munkatárs felkészítése az átmeneti időre jegyző 

 
2017. március hó  

6. Egészségügyi elszámolásban járatos pénzügyi 
szakember állás meghirdetése 

jegyző 2017. március hó  

7. Módosított szerződések megkötése   polgármester,  
jegyző 
 

2017. április hó  

8. Egészségház hasznosítási terv készítése  
 

egészségügyi koordinátor                                                             2017. április hó  

9. Hasznosítási  terv alapján szabad kapacitás 
meghirdetése  

jegyző 
 

2017. április hó  

10. Döntés Egészségház ellátási területének bővítéséről  
 

polgármester,  
képviselő-testület 

2017. április hó  

9. Környező települések csatlakozási szándékának 
felmérése     

polgármester 2017. április hó  

10. Biai Egészségügyi Decentrum koncepció 
megtárgyalása, megbízás tanulmányterv készítésére          
 

egészségügyi koordinátor, 
Egészségügyi és Szociális 
Bizottság,  
képviselő-testület 
 

2017. május hó  

11. Döntés Biai Egészségügyi Decentrum végleges 
koncepciójáról  
 

polgármester, egészségügyi 
koordinátor, képviselő-testület) 

2017. június hó  

12. Pályázat kiírása Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. főállású ügyvezető állásra     
 

polgármester, jegyző 
 

2017. október hó  

 



Dr. Tálas-Tamássy Tamás által javasolt cselekvési terv  

 



BIATORBÁGY  VÁROS 

Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottság részére 

 

 

 

Egészségügyi koncepció- és cselekvési terv javaslat a Biatorbágy járóbeteg-ellátásának felmérése, 

stratégiai terve 2016. című munkaanyaghoz és az Egészségház önálló működtetésével járó 

feladatokhoz 

 

 

 

Bár a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, felhívja a figyelmet olyan jelenségekre, amelyek 

kiküszöbölése, vagy korrekciója az ellátás hatékonyságának javításához vezethet. Az ellátásban 

jelentkező problémák feltárása szempontjából értékes információkhoz juthatnak mind a képviselő-

testület, mind a bizottságok tagjai. Hasznos lehet, ha az ellátók is megismerik a rájuk vonatkozó 

páciens válaszokat. 

A válaszadók jelentős része kifogásolja a nem megfelelő kommunikációt, amely hiányosságra 

vezetik vissza többen a rendelésekről történő tájékoztatás nem kielégítő voltát. Sokan 

nehezményezik, hogy nem a várt időben, nem a várt orvos rendel. 

Az egészségügyi személyzet és a betegek között megnyilvánuló viselkedésminták színes képet 

mutatnak, sokan kifogásolják a nem megfelelő hangnemet, de sok pozitív vélemény is található a 

válaszok között. 

A panaszok jelentős hányada a vizsgálatokra történő hosszú várakozási időt jelöli meg. Ez 

elsősorban a szakellátásra vonatkozik, de az alapellátás gyakorlatában is elvárás fogalmazódik meg 

az ésszerűsítés irányában. 

A felmérésből kiderül a jelenlegi lehetőségeket meghaladó igényszint, mind a különböző hiányzó 

szakrendelések, mind az óraszámok tekintetében. 

 

További intézkedési kényszert jelent az Egészségház működtetésében bekövetkezett változás. 

Az Egészségház önálló működtetésével járó feladatok és a már folyamatban lévő átalakítás a 

közeljövőben döntések sorát teszi szükségessé. Bizottsági határozatok végrehajtásával kapcsolatban 

a folyamatosan változó körülmények miatt további egyeztetés szükséges. 

 

A kialakult helyzet ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a város egészségügyi ellátása egy 

egységes, integrált szervezet keretei között lehet a leghatékonyabb. 

A lakosság létszámát figyelembe véve megállapítható, hogy a nem távoli jövőben két felnőtt körzet 

szükségessége várható, a Tópark önálló körzete mellett, különösen akkor, ha a szakmai elvárások 

hangsúlyozásra kerülnek, amint az a tanulmányban olvasható. A körzetek prevenciós tevékenysége 

egészségügyi kormányzati döntés alapján adott: a kötelező törzskarton-rendszer ismételt elvárása 

mind az egészségi állapot felmérésének, mind a szűrő programoknak megfelel, további jelentős 

feladatmennyiséget generálva a körzetek számára. 

Tekintettel arra, hogy a rövidesen elkerülhetetlen bővülés mellett a város egészségüggyel foglalkozó 

munkavállalóinak a száma 100 fő körül lesz, 14 ellátó egység keretei között, a koordinált működés 

érdekében a fent említett ellátó szervezetnek a kialakítását kell célul tűzni, kinevezett felelős 

vezetővel. Ami a jövőt illeti, a szakellátás önálló működtetése, és a célszerűnek tűnő integráció sok 

kérdést vet fel. A leghatékonyabb önkormányzati kontrollt költségvetési intézmény keretei között 

lehetne biztosítani, azonban a jogszabályi kötöttségek a szervezést és a későbbi működést 

nehézkessé tehetik. Másik megoldás az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft., amely rugalmasabb 

működés mellett lazább önkormányzati kontrollt jelent, bár az egészségügyi koordinátor ezt 

biztosíthatja. Utóbbi megoldás választása esetén létrehozható a Biatorbágy Város Egészségügyi 

Ellátó Nonprofit Kft., melynek keretén belül működne minden ellátó egység, egyszemélyi felelős 



vezető irányítása mellett. A működéshez szükséges különböző szerződéseket már a kft. kötné. A 

Bicskei Egészségügyi Központtal jelenleg hatályos Együttműködési megállapodás az átmenet 

idejére biztosítja az ellátást. A zökkenőmentes átállás érdekében mielőbb biztosítani kell az új 

szervezet működésének személyi és tárgyi feltételeit, így megbízott vezetőt és egészségügyi 

járóbeteg ellátás elszámolásban jártas pénzügyi szakembert, megfelelő elhelyezéssel az 

Egészségházban. A vázolt szervezet felállása 2017-ben reálisnak tűnik, így 2018. január 1-től már 

főállású vezetővel működhet. A járóbeteg szak- és alapellátás irányítása mellett a kinevezett vezető 

feladata az Egészségház átalakítása kivitelezési munkálatainak a szervezése, koordinálása, továbbá 

a Biai Egészségügyi Decentrum kialakításával járó feladatok majdani ellátása. 

 

A szakrendelő átalakítása folyamatban van. 2017. évben a tervezési munkáknak el kell készülni 

ahhoz, hogy a kivitelezést követően a következő évben a röntgennel kiegészített ellátási kínálat a 

lakosság rendelkezésére állhasson. A teljes kapacitás kihasználása több szempontból szükséges. Az 

eddigiekhez képest lényegesen alacsonyabb szintű finanszírozás miatt nem finanszírozott ellátási 

formákat is figyelembe kell venni a stabil gazdálkodás érdekében. Többlet kapacitás szerzése 

érdekében kezdeményezni kell a jelenlegi keret felülvizsgálatát, továbbá az ellátási terület 

bővítésének lehetőségét.  Az átalakítás során célszerű gondolni a kistérségi ellátás igényeire és 

szükségességére is. Biatorbágy regionális elhelyezkedése és a környék felől már most is jelzett 

igény előre vetíti egy komplett szakorvosi rendelő képét, ami a város szempontjából mindenképpen 

előnyös, mert növeli az intézmény fajsúlyát, magasabb szintű finanszírozásra teremt lehetőséget, 

így biztosabbá teszi a gazdálkodását, továbbá hangsúlyozza Biatorbágy városi státuszát. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén határozatot fogadott el az alapellátási 

szerződések módosításáról. A módosítás minden hó 3-ig az előző hónapra vonatkozó jelenléti ív-

másolat, betegforgalmi jelentés, és a következő havi rendelési beosztás megküldését tenné 

kötelezővé negyedévenként tartandó munkaértekezlet, és az egészségügyi koordinátorral tartott 

kapcsolat mellett. Az alapellátás éves jelentési kötelezettsége a jövőben a KSH-nak küldött jelentés 

mellett szöveges beszámolóra is kiterjedne. A munkaértekezletek lehetőséget biztosítanának 

egységes helyi szakmai protokollok, diagnosztikai algoritmusok kialakítására, a körzetekről történő 

szóbeli tájékoztatásra, igények, elvárások kölcsönös megfogalmazására.  A szakorvosi rendelések 

tervezéséhez adatokat kell begyűjteni a körzetektől, milyen gyakorisággal fordulnak elő speciális 

rendelést igénylő betegségek. Az időben beérkezett rendelési beosztást elsősorban a Biatorbágyi 

Körképben lenne célszerű közzé tenni, de a tájékoztatás minden eszközét igénybe kell venni. (Az 

alapellátási rendelések rendje mellett az Egészségház rendelési beosztását is közölni kellene a 

Biatorbágyi Körképben.) A módosított szerződést az érintettek már az újonnan alakult kft.-vel 

kötnék meg. 

 

Jelenleg valamivel több, mint 10.000 bejelentkezett lakost 5 felnőtt háziorvos lát el, ez körzetenként 

2.100 főt jelent, ami a kívánatos 1.500 lakoshoz képest jóval több. Az alapellátással szemben 

támasztott elvárásokat, és azt figyelembe véve, hogy rövidesen 12.000 felnőtt lakossal kell 

számolnunk, megállapítható, hogy ideális állapothoz 8 felnőtt körzetre lesz szükségünk. A 

szakrendelő folyamatban lévő megújítása – ami egy körzeti rendelőt is magába foglal – és a Biai 

Egészségügyi Decentrum kialakítása ezeket a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket lehetővé teszi. 

A biai rendelő két felnőtt körzete és két fogászata mellett egy gyermekrendelő kialakítása indokolt 

elvárás a lakosság részéről. Emellett a rendelkezésre álló térviszonyok figyelembe vételével – 

áttekintve a szükséges kiszolgáló helyiségek sorát - legfeljebb egy fizioterápás rendelő kialakítása 

indokolt és képzelhető el. A parkoló és a védőtávolságok biztosítása megkerülhetetlen. Annyit 

megjegyeznék, hogy a háziorvosi rendelők délelőtti – délutáni kihasználása esetén négy felnőtt és 

két gyermekkörzet működtetésére lenne lehetőség. Tekintettel a régi rendelő állapotára és a növekvő 

igényekre, 2017. év során végleges koncepció és tervvázlat elkészítése szükséges. A 

megvalósíthatóság érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, 

összhangban az alapellátás fejlesztésére irányuló kormányzati szándékkal. 



 Cselekvési terv javaslat 2017. évre 

 

Március 

 

Döntés Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. alapításáról (polgármester,         

jegyző, képviselő-testület) 

Döntés ellátó egységek szerződésmódosításáról (polgármester, jegyző, képviselő-testület) 

Egészségügyi Kft. megalakítása. (jegyző) 

Megbízás Kft. vezetői feladatok ellátására (polgármester) 

Hivatali munkatárs felkészítése az átmeneti időre (jegyző) 

Egészségügyi elszámolásban járatos pénzügyi szakember állás meghirdetése (jegyző) 

 

Április 

 

Módosított szerződések megkötése  (polgármester, jegyző) 

Egészségház hasznosítási terv készítése (egészségügyi koordinátor)                                                              

Hasznosítási  terv alapján szabad kapacitás meghirdetése.(jegyző) 

Döntés Egészségház ellátási területének bővítéséről (polgármester, képviselő-testület) 

Környező települések csatlakozási szándékának felmérése (polgármester)      

 

Május 

 

Biai Egészségügyi Decentrum koncepció megtárgyalása, megbízás tanulmányterv készítésére          

(egészségügyi koordinátor, Egészségügyi és Szociális Bizottság, képviselő-testület) 

 

Június 

 

Döntés Biai Egészségügyi Decentrum végleges koncepciójáról (polgármester, egészségügyi 

koordinátor, képviselő-testület) 

 

Október 

 

Pályázat kiírása Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. főállású ügyvezető állásra 

(polgármester, jegyző) 

 

 

Biatorbágy, 2017. március 6.                                

 

 

                                                                              Dr. Tálas-Tamássy Tamás 

                                                                Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja 



Sorszám Feladata Felelős Határidő Megjegyzés 
1. 2017. évi költségvetésbe 1 millió forint elkülönítése a 

decentrum tervvázlat elkészítésére 
beruházás, pénzügyi osztály, 
szervezési osztály, egészségügyi 
koordinátor 

2017. december 31.  

2. alapellátásban dolgozó egészségügyi Szolgáltatókkal 
hatályban lévő feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata a 
290/2004.(11.25.)Öh. számú határozattal összhangban 

egészségügyi referens 
egészségügyi koordinátos 

Kt. döntés: 2017. március 30. 
feladat-ellátási szerződések 
aláírása: 2017. április 15 

 

3. lakossági fórum – betegelégedettségi kérdőívek 
kiértékelése, jövőbeli tervekről való tájékoztató 

egészségügyi koordinátor 2017. április 30.  

4. Az Egészségház járóbeteg-ellátásához többletkapacitási 
kérelem benyújtása a TBB-hez (labor, bőrgyógyászat, 
pszichiátria, fizikoterápia)  

jegyző, egészségügyi referens 2017. február 28.  

5. A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére 
vonatkozó koncepcióról    

egészségügyi koordinátor 2017. május 15.  

6. Az egészségügyi körzetek felülvizsgálata (új körzetek 
kialakítása) 

egészségügyi koordinátor 
egészségügyi referens 

2017. május 15.  

7. Az újonnan kialakításra kerülő egészségügyi körzetek 
ellátására pályázat kiírása  

HR 
 

körzetkialakítás: 2017. 
szeptember  
pályázatok:2017. szeptember-
október 
új körzetek működése: 2018. 
január 1.  

 

8. Egységes Intézmény működési engedélyeztetése 
(Cégbírósági eljárás) 

szervezés 2018. 01.-04.  

9. Az Egészségház járóbeteg-ellátásához többletkapacitási 
kérelem benyújtása a TBB-hez ( audiológia, 
gyermekpszichiátria, gasztroentológia, endokrinológia, 
szájsebészet, fogszabályzás, allergiológia, infúziós 
terápia, röntgen) 

szervezés, polgármester 2018. február 28.   

10. feladat-ellátási előszerződések megkötése, szerződések 
jóváhagyása 

szervezés, pm 2018. március 10.  

9. Egységes Intézmény működési engedélyeztetése ( ÁNTSZ, 
OEP, OTH)  

egészségügyi referens 2018.05-12  

10. Biatorbágy Város Egészségügyi Szolgálata kerüljön 
megszervezésre egységes intézményként 

pm, Kt, jegyző 2019. január 1. napjától  

 



 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

a 2017. március 30-án született módosításokkal egységes szerkezetben 

A módosítások dőlten, kiemelve, aláhúzva jelezve 

 
mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 
u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: a BAUMANN DENTAL ÉS MARKETING Kft.(képviselő: Baumann Levente ; 
székhelye:1021 Budapest, Üdülő út 19/A.; cégjegyzékszám: 01-09-187067; 
adószám:24874203-2-41; a szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Baumann Nóra Zsófia), mint a 
fogászati ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgáltató)  
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a Magyarország 
helyi önkormányzati az szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152. §. (1) bekezdésében részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási szerződés 1. 
számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg a település fogorvosi ellátási körzeteit. 

 
2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 
 
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi 
szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – Biatorbágy 1. számú 
fogorvosi körzetében biztosítja. 
 
b) Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, 
Bajcsy-Zs. u. 13.) csoportjaiban, valamint a Szentháromság tér 6. szám alatti Általános Iskola 
1-8. évfolyamán az iskolafogászati ellátással összefüggő teendőket ellátja. 
 
c) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § 
(1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 
 
d) Ez a feladat-ellátási szerződés 2014. május 5. napjától hatályos és határozatlan időre szól. 
 
3.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében – 
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, annak 1. 
számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai szabályok szerint 
színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési 
kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely személyt köteles a sürgősségi 
betegellátás szabályainak megfelelően ellátni. 
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4.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik. 
 
5.) Egészségügyi Szolgáltató a fogorvosi teendőket csak Dr. Baumann Nóra Zsófia fogorvos 
által láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. A 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet 2. § (3) 
bekezdése értelmében a fogorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét 
keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, - gondozás miatt 
nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy 
közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 
Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a fogorvos a 
helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 
 
a) Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő fogorvosként az OEP szerződésben nevesített Dr. 
Nagy Leonóra és Dr. Meisels Erzsébet fogorvosokat bízhatja meg és csak e két fogorvos 
akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3. személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a 
fogorvosi tevékenység gyakorlására. 
 
b) Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról – a helyettes 
megnevezésével és jogosultságának igazolásával – Önkormányzatot 30 nappal előtte írásban 
(ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor azonnal) értesíti, megjelölve 
a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a rendelési időt, valamint a helyettesítés 
befejező időpontját. 
 
c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe vevőknek 
minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejében 
és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási területen belül. 
 
d) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak 
(a továbbiakban: OEP) bejelenteni. 
 
6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek 
a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztencia 
közreműködésével tesz eleget. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ápoló/asszisztens munkáját a 
gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a fogorvos irányítja. 
Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik az ápoló/asszisztens foglalkoztatásáról. 
 
7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására – Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által – kiadott működési 
engedély és orvosi felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja.    
 
8.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen Szerződés 
feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 
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9.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 
figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – a 
rendelés idejét – amely heti 30 óra – az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
 
a)  
Hétfő:    8:00 – 14:00 
Kedd:  14:00 – 20:00 
Szerda:              8:00 – 14:00 
Csütörtök:       14:00 – 20:00 
Péntek: páros héten:  14:00 – 20:00 
  páratlan héten:  8:00 – 14:00 
 
b) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat 
hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi Szolgáltató a rendelési időt 
tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett cégtáblán vagy mellette, a bejárati 
ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 
 
c) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, 
Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézettel és a Kamarával történt egyeztetés után – 
Önkormányzat is kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, amit Egészségügyi 
Szolgáltató köteles elfogadni.  
 
10.) Egészségügyi Szolgáltató az OEP által finanszírozott fogorvosi ellátásokról, valamint az 
OEP által nem finanszírozott fogorvosi ellátásokról és azok térítési díjairól szóló 
tájékoztatókat a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 
 
11.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) megfelelően 
történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP megyei szervezetével érvényes finanszírozási 
szerződése van. 
 
12.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 
 
a) amennyiben Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai 
előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 
számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni; 
b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása Önkormányzat jogkörébe tartozik, 
ilyen döntést Önkormányzat csak az érintett fogorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de 
Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni. 
 
13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 
települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 
egy éves összeget. 
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14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 
egészségügyi koncepciója alapján a fogorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 
költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 
 
a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek és a Biatorbágy, 
Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulással a 
fogorvosi ügyeleti ellátás működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek (víz, csatorna, villany, 
gáz) viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 
Tekintettel arra, hogy Önkormányzat által Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére 
bocsátott orvosi rendelő épületében a közüzemi költségek rendelőnkénti mérése nem 
megoldott, a jelen szerződés megkötésekor fennálló helyzet alapján Egészségügyi 
Szolgáltató által fizetendő rezsi költségek kiszámításának módját Szerződő Felek az alábbiak 
szerint határozzák meg. A villamos energiafogyasztásra vonatkozóan – Önkormányzat által 
kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és Önkormányzat által a 
szolgáltató számlája alapján megfizetett összeg 31,81 %-át köteles Egészségügyi Szolgáltató 
Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő Önkormányzat tájékoztatása 
szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi rendelés fogyasztását foglalja 
magában.) A víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan – Önkormányzat által 
kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és Önkormányzat által a 
szolgáltatók számlái alapján megfizetett összeg 28 %-át köteles Egészségügyi Szolgáltató 
Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő Önkormányzat tájékoztatása 
szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi rendelés, a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó 
fogyasztását foglalja magában.)  

Ezen túlmenően Egészségügyi Szolgáltatót terheli a rendelőhöz tartozó helyiségek (beleértve 
ebbe a helyiségek burkolatait, ablakait, ajtóit) takarítása, tisztítása oly módon, hogy erről 
Egészségügyi Szolgáltató saját költségén közvetlenül köteles gondoskodni. A körzet 
működtetésével kapcsolatos üzemeltetési költségek – úgymint szemétszállítás, veszélyes 
hulladék szállítása, telefon, textíliák mosatása, eszközsterilizálási költségek – viselése szintén 
Egészségügyi Szolgáltatót terhelik. 
 
15.) Egészségügyi Szolgáltató a fogorvosi rendelést Önkormányzat által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8. szám alatti orvosi rendelőben látja 
el. A rendelő – a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, 
felszerelésének biztosítását és karbantartását Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő 
gondoskodik azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról 
és pótlásáról. Önkormányzat tulajdonában álló rendelő és épületének a karbantartása, a 
rendeltetésszerű használatra való alkalmasság biztosítása Önkormányzat feladata. 
 
a) Önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket Egészségügyi Szolgáltató csak 
rendeltetésének megfelelően használhatja. Önkormányzat a rendeltetésszerű használatot a 
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tevékenység zavarása nélkül ellenőrizheti. Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélküli, 
rendeltetéstől eltérő használat a szerződés súlyos megszegését jelenti. 
 
b) Egészségügyi Szolgáltató felújítást, átalakítást, korszerűsítést, bővítést csak 
Önkormányzat tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Ezen hozzájárulást 
Önkormányzat csak indokolt esetben tagadhatja meg. 
 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az 
illetékes bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. 
számú határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 
15. napjáig eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  
minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
 
17.) Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató részére a megelőző év során az Egészségügyi 
Szolgáltató által befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegű, a tárgyi feltételek 
javítására nyújtható fejlesztési támogatás biztosításáról az adott évre vonatkozó költségvetés 
ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgy év elején dönt. A fejlesztési támogatás 
biztosítása esetén, annak részletes feltételei külön szerződésben kerülnek rögzítésre. 
 
18.) A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az önkormányzat feladata. Az orvos 
tevékenységének szakmai felügyeletét a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Járási Egészségügyi Intézet felügyelő szakfőorvosai látják el. A jelen szerződésben 
foglaltaknak megtartását Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző, illetve írásos 
megbízásuk alapján az Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult ellenőrizni 
jogszabályban meghatározott módon. 
 
19.) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Lengyel Anita (tel.: 06-23-
310-174/244; e-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu) 
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 
20.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, közös 
megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. 
 

mailto:lengyel.anita@biatorbagy.hu
mailto:drcsabaj@freemail.hu
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21.) A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével 
a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt, és ha 
bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen szerződésszegő, illetve 
jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli 
felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a jogellenes állapotot nem szünteti 
meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 
alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 
hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el 
azoktól. 
Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyiben a 
jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet. 
Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 22.) pontban foglalt okok 
esetén. 
 
22.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató 
közreműködését az ellátásból, ha jogerősen 
- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki; 
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából; 
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét; 
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató Működési engedélyét. 
Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Önkormányzat gondoskodik, melynek 
finanszírozását az OEP Alapból biztosítja. 
 
23.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 
finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 
Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 
előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal érvényét veszti. 
Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 
működtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 
jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként. 
 
24.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 
foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat. 
 
25.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fogorvosi ellátásra, annak 
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Megbízó Biatorbágy Város Képviselő-
testülete megtárgyalta és a 66/2014. (V.06.)  számú határozatával jóváhagyta, majd a 
158/2015. (IX.24.) számú és a …./2017. (III.30.) számú határozataival módosította és 
egységes szerkezetbe foglalta. 



 
 

 

 

7 

 
 
Biatorbágy, 2014. április „       „. 
 
 
………………………………                                  …………………………………… 

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

………………………………. 
dr. Kovács András jegyző 
 
……………………………….. 
Czuczor Orsolya pénzügyi irodavezető 
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FOGORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 

I. SZ. KÖRZET 
 
Áfonya u. 
Alma u. 
Álmos vezér u. 
Alsó köz 
Alsómajor 
Arany János u. 
Árpád u. 
Árvácska u. 
Attila u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackos u. 
Barackvirág u. 
Béka u. 
Bíbor u. 
Bimbó u. 
Bodza köz 
Bodza u. 
Bokréta u. 
Bokros u. 
Busa u.  
Csali u. 
Cserje u. 
Csermely köz 
Csokonai u. 
Csokor u. 
Csuka u. 
Deák Ferenc u.  
Dobó köz 
Domb u. 
Eper u. 
Erdészlak 
Estike u. 
Evező u. 
Fenyő u. 
Fenyves u. 
Füzes-patak dűlő 
Gábor Áron köz 
Gárdonyi köz 
Geréby Imre u. 
Gesztenye u. 
Géza fejedelem u. 

Gyopár u. 
Halászház I-II. 
Határ u. 
Hatház u. 
Héja u. 
Hold u. 
Holló u. 
Horgász sétány 
Horhos u. 
Hóvirág u. 
Hunyadi János u. 
Jázmin u. 
Kakukkfű u. 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Kankalin u. 
Karó u. 
Kertbarátok tere 
Kertbarátok útja 
Keserűkút u. 
Keszeg u. 
Kolozsvári u. 
Kőbánya 
Kökény u. 
Kökörcsin u. 
Kölcsey Ferenc u. 
Körte u. 
Kutyahegy 
Levél u. 
Levente u. 
Lomb u. 
Losonci u. 
Május 1. u. 
Mályva u. 
Mandula u. 
Mészöly László u.  
Mókus u. 
Munkás u. 
Nádas u. 
Nagy u. 
Nap u. 

Naphal u. 
Nárcisz u.  
Óvoda köz 
Patak u.  
Pecató 
Pecató köz 
Pecató u. 
Petőfi köz 
Petőfi u. 
Platán u. 
Rákóczi u. 
Rekettyés u. 
Repkény út 
Rét u. 
Rezeda u. 
Rozmaring u. 
Sándor köz 
Sándor u. 
Süllő u. 
Szabadság út 
Szarvas-hegy 
Százszorszép u. 
Széchenyi u. 
Szegfű u. 
Szél u. 
Szent István u. 
Szentháromság tér 
Szilva u. 
Szirom u. 
Tas u. 
Tiszavirág u. 
Tó sétány 
Tópart u. 
Törpe u. 
Tövis u. 
Uray Géza u. 
Ürgehegy  
Vadvirág u. 
Varga rektor u. 
Vihar u. 
Vizipók u. 



 
 

 

 

9 

Vörösmarty u. Zugor István u. Zsák u. 
 
 

FOGORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
2. SZ. KÖRZET 

 
Ady Endre u. 
Akácfa u. 
Alkotmány u. 
Állomás u.  
Anton Rynart u. 
Baross Gábor u.  
Bethlen Gábor u. 
Biai Gáspár u. 
Biatorbágyi tanyák 
Bocskai u. 
Boldog Gizella u. 
Budai út 
Csodaszarvas u.  
Damjanich u. 
Dózsa György u. 
Felvég u. 
Ferenc u. 
Forrás u. 
Fő tér 
Fő u. 
Füzes köz 
Füzes u. 
Gábor Áron u. 
Guti ország u. 
Gyöngyvirág u. 
Hársfa u. 
Határkereszt sétány 
Híd u. 
Hunor u. 
Ibolya u. 
Iharos 
Ipar u. 
Iskola u. 
Játszó tér 
Kálvária dűlő 
Kandó Kálmán köz 
Kandó Kálmán u. 
Karinthy Frigyes u. 
Kárpát u. 

Kassai u. 
Katalin hegy 
Kis köz 
Kossuth Ferenc u. 
Kossuth Lajos u. 
Lejtő u. 
Magor u.  
Március 15. u. 
Mária királynő u. 
Meggyfa u. 
Meredek u. 
Mester u. 
Naphegy köz 
Nimród u. 
Nyugat-Budapark tér 
Orgona u. 
Ország út 
Pacsirta u. 
Paul Hartmann u. 
Pipacs u. 
Raktár u. 
Rozália park 
Rózsa u. 
Szarvasugrás tér 
Szarvasugrató u. 
Szent Vendel tér 
Tormásrét u. 
Vasút u. 
Vasútállomás 
Vasúti őrház 
Vendel park 
Viadukt utca 
Viola köz 
Viola u. 
Virág u. 
Zsigmond Király u. 
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FOGORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 

3. SZ. KÖRZET 
Angeli András út 
Antall József út 
Budaörsi u. 
Búzavirág u. 
Czipri Bíró u. 
Csillag u. 
Dévay Gyula u. 
Diófa u. 
Hámory Imre u. 
Herbrechtingen tér 
Hochwart Mihály u. 
Huber u. 
Jókai Mór u. 
József Attila u. 
Juhász Gyula út 
Káposztáskert u. 
Karikó János u. 
Kinizsi u. 
Móricz Zsigmond u. 
Ohmüllner Márton sétány 
Öntöde u. 
Pátyi u.  
Ritsman Pál u. 
Rosenbach J. u. 
Szalonna u. 
Székely u. 
Szent László u. 
Szily Kálmán u. 
Táncsics M. u. 
Tavasz u. 
Tulipán u. 
Ybl M. köz 
Ybl M. sétány 

 

 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

a 2017. március 30-án született módosításokkal egységes szerkezetben 

A módosítások dőlten, kiemelve, aláhúzva jelezve 

 
mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 
u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről: a NORMADENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselő: Dr. 
Szentkereszty Márton és Dr. Szentkereszty Leonóra; székhelye: 2049 Diósd, Kavicsos utca 
67., telephely: 2051. Biatorbágy, Szabadság u. 8; cégjegyzékszám: 13-09-176814 adószám: 
25355149-1-13; a szolgáltatást nyújtó fogorvos: Dr. Szentkereszty Leonóra), mint a fogászati 
ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
1.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező feladatkörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-
ában részletezett feladat- és hatáskörében a feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint állapította meg a település fogorvosi ellátási körzeteit. 

 
2.) Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének működtetését háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és alapellátást végző fogorvosok útján kívánja ellátni. 
 
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi 
szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – Biatorbágy 2. számú 
fogorvosi körzetében biztosítja. 
 
b) Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Vadvirág Óvoda(2051. Biatorbágy, Fő 
u. 61.), a Csicsergő Óvoda (2051. Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.), a Meserét Óvoda (2051. 
Biatorbágy, Dévai Gy. u. 1.) és a Legóvár Óvoda (2051. Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
csoportjaiban az iskolafogászati ellátással összefüggő teendőket ellátja. 
 
c) Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § 
(1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 
 
d) Ez a feladat-ellátási szerződés 2015. november 1. napjától érvényes, határozatlan időre 
szól. 
 
3.) Egészségügyi Szolgáltató – folyamatosan nyújtott gyógyító tevékenység keretében – 
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzat működési területén, annak 2. 
számú körzetébe tartozó betegeket ellátni, az ellátás körében a szakmai szabályok szerint 
színvonalasan kezelni, a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési 
kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, bármely személyt köteles a sürgősségi 
betegellátás szabályainak megfelelően ellátni. 
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4.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik. 
 
5.) Egészségügyi Szolgáltató a fogorvosi teendőket csak Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos 
által láthatja el – kivéve indokolt akadályoztatását. A 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet 2. § (3) 
bekezdése értelmében a fogorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét 
keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, - gondozás miatt 
nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy 
közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 
Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a fogorvos a 
helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 
 
a)Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő fogorvosként az OEP szerződésben nevesített Dr. 
Baumann Nóra fogorvost bízhatja meg és csak e fogorvos akadályoztatása esetén alkalmazhat 
olyan személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a fogorvosi tevékenység gyakorlására. 
 
b) Egészségügyi Szolgáltató a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról – a helyettes 
megnevezésével és jogosultságának igazolásával – Önkormányzatot 30 nappal előtte írásban 
(ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor azonnal) értesíti, megjelölve 
a helyettesítés okát, helyét, kezdő időpontját, a rendelési időt, valamint a helyettesítés 
befejező időpontját. 
 
c) A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe vevőknek 
minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz Egészségügyi Szolgáltató rendelési idejében 
és rendelőjében, vagy legalább a közigazgatási területen belül. 
 
d) A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak 
(a továbbiakban: OEP) bejelenteni. 
 
6.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek 
a vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztencia 
közreműködésével tesz eleget. Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik az ápoló/asszisztens 
foglalkoztatásáról. 
 
7.) Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységét az annak folytatására kapott a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által kiadott engedély és orvosi felelősségbiztosítás 
mellett gyakorolhatja.  
 
8.) A tevékenységet végző orvos ügyeleti rendszerben történő részvételre jelen Szerződés 
feladatainak ellátása vonatkozásában nem köteles. 
 
9.) Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 
figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra – a 
rendelés idejét – amely heti 30 óra – az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
a)  
Hétfő:         14:00-20:00 
Kedd:           8:00-14:00 
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Szerda:        14:00-20:00 
Csütörtök:     8:00-14:00 
Péntek:        páros héten délelőtt, páratlan héten délután 
b) A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat 
hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszi, Egészségügyi Szolgáltató a rendelési időt 
tartalmazó közleményt a rendelőhelyiségre kihelyezett cégtáblán vagy mellette, a bejárati 
ajtónál, illetve a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 
 
c) Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, 
Önkormányzat jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből – az Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatalával és a Kamarával történt egyeztetés után – Önkormányzat is 
kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, amit Egészségügyi Szolgáltató köteles 
elfogadni.  
 
10.) Egészségügyi Szolgáltató az OEP által finanszírozott fogorvosi ellátásokról, valamint az 
OEP által nem finanszírozott fogorvosi ellátásokról és azok térítési díjairól szóló 
tájékoztatókat a váróhelyiségben jól látható helyen kifüggeszti. 
 
11.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos Korm. rend.) megfelelően 
történik. Egészségügyi Szolgáltatónak az OEP megyei szervezetével érvényes finanszírozási 
szerződése van. 
 
12.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 
 
a) amennyiben Önkormányzat a törvényes jogkörében eljárva, s a vonatkozó szakmai 
előírásokat megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől 
számított 15 napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni; 
 
b) új körzethatár megállapítása és új körzet kialakítása Önkormányzat jogkörébe tartozik, 
ilyen döntést Önkormányzat csak az érintett fogorvost előzetesen tájékoztatva hozhat, de 
Egészségügyi Szolgáltató a döntést köteles elfogadni. 
 
13.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 
települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 
egy éves összeget. 
 
14.) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Önkormányzat elfogadott 
egészségügyi koncepciója alapján a fogorvosi körzet működésével kapcsolatos valamennyi 
költség viselése a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. 
 
a) Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi körzetek működtetésével 
kapcsolatos rezsiköltség (víz, csatorna, villany, gáz) viselése a területi ellátási kötelezettséget 
vállaló Egészségügyi Szolgáltatót terheli. Tekintettel arra, hogy Önkormányzat által 
Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott orvosi rendelő épületében a közüzemi 
költségek rendelőnkénti mérése nem megoldott, a jelen szerződés megkötésekor fennálló 
helyzet alapján Egészségügyi Szolgáltató által fizetendő rezsi költségek kiszámításának 
módját Szerződő Felek az alábbiak szerint határozzák meg. A villamos energiafogyasztásra 
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vonatkozóan – Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn 
mért, és Önkormányzat által a szolgáltató számlája alapján megfizetett összeg 22,72 %-át 
köteles Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 
Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 
rendelés fogyasztását foglalja magában.) A víz-, csatorna- és gázfogyasztásra vonatkozóan – 
Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében – a közös fogyasztásmérőn mért, és 
Önkormányzat által a szolgáltatók számlái alapján megfizetett összeg 20 %-át köteles 
Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére megfizetni. (Ezen fogyasztásmérő 
Önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben működő két háziorvosi és két fogorvosi 
rendelés, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 
Budaörsi Nevelési Tanácsadó fogyasztását foglalja magában.) 

15.) Egészségügyi Szolgáltató a fogorvosi rendelést Önkormányzat által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8. szám alatti orvosi 
rendelőben/telephelyén látja el. A rendelő – a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő – 
berendezésének, felszerelésének biztosítását és karbantartását Egészségügyi Szolgáltató 
vállalja, ő gondoskodik azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, 
felújításáról és pótlásáról. Egészségügyi Szolgáltató tulajdonát képező fogorvosi rendelő 
épületének szükséges karbantartását és építési felújítási munkálatait, a rendeltetésszerű 
használatra való alkalmasság biztosítását Egészségügyi Szolgáltató vállalja. 
 
16.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységéről Önkormányzat által 
meghatározott szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek és az 
illetékes bizottságnak, illetve a polgármesternek. Beszámolóját a 290/2004.(11.25.) Öh. 
számú határozatban foglaltakat szöveges beszámolóval egészítve minden év február 
15. napjáig eljuttatja az önkormányzat részére. 
 
16.1.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy havonta jelenléti ívet vezet, amit az adott 
hónapra vonatkozó betegforgalom statisztikai adataival együtt és a következő hónapra 
vonatkozó betegfogadási renddel, az esetleges helyettesítési rend megjelölésével  
minden hónap 03. napjáig eljuttat az Önkormányzat részére.) 
 
 
16.2. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységével összefüggő 
panaszkezelés a betegjogi képviselő útján kerül kivizsgálásra.  
 
 
17.) Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató részére a megelőző év során az Egészségügyi 
Szolgáltató által befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegű, a tárgyi feltételek 
javítására nyújtható fejlesztési támogatás biztosításáról az adott évre vonatkozó költségvetés 
ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgy év elején dönt. A fejlesztési támogatás 
biztosítása esetén, annak részletes feltételei külön szerződésben kerülnek rögzítésre. 
 
18.) A fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása nem az önkormányzat feladata. Az orvos 
tevékenységének szakmai felügyeletét a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Osztálya látja el. A jelen szerződésben foglaltaknak megtartását 
Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző, illetve írásos megbízásuk alapján az 
Önkormányzat megbízott tisztségviselője jogosult ellenőrizni jogszabályban meghatározott 
módon. 
 



 5 

19.) Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Lengyel Anita (tel.:06-23-
310-174/260; e-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu) 
 
19.1.) Önkormányzat és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolattartásért felelős 
egészségügyi koordinátor: Dr. Csaba János (tel: 06/303008600; e-mail: 
drcsabaj@freemail.hu) 
 
19.2. )Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy negyedévenként az egészségügyi 
koordinátor által szervezett munkaértekezleten részt vesz. 
 
20.) Ezt a határozatlan időre megkötött szerződést Felek jogszabályok keretei között, közös 
megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. 
 
21.) A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével 
a másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt, és ha 
bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen szerződésszegő, illetve 
jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli 
felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a jogellenes állapotot nem szünteti 
meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 
alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó 
hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára nem térnek el 
azoktól. 
Szerződő Felek a felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki. Amennyiben a 
jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali hatályú is lehet. 
Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 22.) pontban foglalt okok 
esetén. 
 
22.) Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja Egészségügyi Szolgáltató 
közreműködését az ellátásból, ha jogerősen 
- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki; 
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából; 
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét; 
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi osztálya által kiadott működési engedélyét. 
Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik, melynek 
finanszírozását az OEP Alapból biztosítja. 
 
23.) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az OEP bármilyen oknál fogva nem köt 
finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 
Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 
előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, ez a szerződés is egyúttal érvényét veszti. 
Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése esetén a 
működtetési jog megszerzője a vevő jogán nem léphet automatikusan e szerződéses 
jogviszonyba Egészségügyi Szolgáltatóként. 
 
24.) Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben 
foglalt jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat. 
 
25.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fogorvosi ellátásra, annak 
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

mailto:lengyel.anita@biatorbagy.hu
mailto:drcsabaj@freemail.hu


 6 

 
Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a Megbízó Biatorbágy Város Képviselő-
testülete megtárgyalta és a 184/2015. (IX.24.) számú határozatával elfogadta, majd a …./2017. 
(III.30.) számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. 
 
 
 
Biatorbágy, 2017. április „   „ 
 
 
 
………………………………………   ………………………………….. 
          Önkormányzat                                                        Egészségügyi Szolgáltató 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
…………………….. 
dr. Kovács András  
        jegyző 
 
 
…………………….. 
pénzügyi ellenjegyzés 
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1. számú melléklet 

FOGORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
I. SZ. KÖRZET 

Áfonya u. 
Alma u. 
Álmos vezér u. 
Alsó köz 
Alsómajor 
Arany János u. 
Árpád u. 
Árvácska u. 
Attila u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackos u. 
Barackvirág u. 
Béka u. 
Bíbor u. 
Bimbó u. 
Bodza köz 
Bodza u. 
Bokréta u. 
Bokros u. 
Busa u.  
Csali u. 
Cserje u. 
Csermely köz 
Csokonai u. 
Csokor u. 
Csuka u. 
Deák Ferenc u.  
Dobó köz 
Domb u. 
Eper u. 
Erdészlak 
Estike u. 
Evező u. 
Fenyő u. 
Fenyves u. 

Füzes-patak dűlő 
Gábor Áron köz 
Gárdonyi köz 
Geréby Imre u. 
Gesztenye u. 
Géza fejedelem u. 
Gyopár u. 
Halászház I-II. 
Határ u. 
Hatház u. 
Héja u. 
Hold u. 
Holló u. 
Horgász sétány 
Horhos u. 
Hóvirág u. 
Hunyadi János u. 
Jázmin u. 
Kakukkfű u. 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Kankalin u. 
Karó u. 
Kertbarátok tere 
Kertbarátok útja 
Keserűkút u. 
Keszeg u. 
Kolozsvári u. 
Kőbánya 
Kökény u. 
Kökörcsin u. 
Kölcsey Ferenc u. 
Körte u. 
Kutyahegy 
Levél u. 

Levente u. 
Lomb u. 
Losonci u. 
Május 1. u. 
Mályva u. 
Mandula u. 
Mészöly László u.  
Mókus u. 
Munkás u. 
Nádas u. 
Nagy u. 
Nap u. 
Naphal u. 
Nárcisz u.  
Óvoda köz 
Patak u.  
Pecató 
Pecató köz 
Pecató u. 
Petőfi köz 
Petőfi u. 
Platán u. 
Rákóczi u. 
Rekettyés u. 
Repkény út 
Rét u. 
Rezeda u. 
Rozmaring u. 
Sándor köz 
Sándor u. 
Süllő u. 
Szabadság út 
Szarvas-hegy 
Százszorszép u. 
Széchenyi u. 
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Szegfű u. 
Szél u. 
Szent István u. 
Szentháromság tér 
Szilva u. 
Szirom u. 
Tas u. 

Tiszavirág u. 
Tó sétány 
Tópart u. 
Törpe u. 
Tövis u. 
Uray Géza u. 
Ürgehegy  

Vadvirág u. 
Varga rektor u. 
Vihar u. 
Vizipók u. 
Vörösmarty u. 
Zugor István u. 
Zsák u. 

FOGORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
2. SZ. KÖRZET 

Ady Endre u. 
Akácfa u. 
Alkotmány u. 
Állomás u.  
Anton Rynart u. 
Baross Gábor u.  
Bethlen Gábor u. 
Biai Gáspár u. 
Biatorbágyi tanyák 
Bocskai u. 
Boldog Gizella u. 
Budai út 
Csodaszarvas u.  
Damjanich u. 
Dózsa György u. 
Felvég u. 
Ferenc u. 
Forrás u. 
Fő tér 
Fő u. 
Füzes köz 
Füzes u. 
Gábor Áron u. 
Guti ország u. 
Gyöngyvirág u. 

Hársfa u. 
Határkereszt sétány 
Híd u. 
Hunor u. 
Ibolya u. 
Iharos 
Ipar u. 
Iskola u. 
Játszó tér 
Kálvária dűlő 
Kandó Kálmán köz 
Kandó Kálmán u. 
Karinthy Frigyes u. 
Kárpát u. 
Kassai u. 
Katalin hegy 
Kis köz 
Kossuth Ferenc u. 
Kossuth Lajos u. 
Lejtő u. 
Magor u.  
Március 15. u. 
Mária királynő u. 
Meggyfa u. 
Meredek u. 

Mester u. 
Naphegy köz 
Nimród u. 
Nyugat-Budapark tér 
Orgona u. 
Ország út 
Pacsirta u. 
Paul Hartmann u. 
Pipacs u. 
Raktár u. 
Rozália park 
Rózsa u. 
Szarvasugrás tér 
Szarvasugrató u. 
Szent Vendel tér 
Tormásrét u. 
Vasút u. 
Vasútállomás 
Vasúti őrház 
Vendel park 
Viadukt utca 
Viola köz 
Viola u. 
Virág u. 
Zsigmond Király u. 

FOGORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
3. SZ. KÖRZET 

Angeli András út 
Antall József út 
Budaörsi u. 
Búzavirág u. 
Czipri Bíró u. 
Csillag u. 
Dévay Gyula u. 

Diófa u. 
Hámory Imre u. 
Herbrechtingen tér 
Hochwart Mihály u. 
Huber u. 
Jókai Mór u. 
József Attila u. 

Juhász Gyula út 
Káposztáskert u. 
Karikó János u. 
Kinizsi u. 
Móricz Zsigmond u. 
Ohmüllner Márton 
sétány 
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Öntöde u. 
Pátyi u.  
Ritsman Pál u. 
Rosenbach J. u. 
Szalonna u. 
Székely u. 
Szent László u. 
Szily Kálmán u. 
Táncsics M. u. 
Tavasz u. 
Tulipán u. 
Ybl M. köz 
Ybl M. sétány 
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