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V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 
képviselőből jelen van 6 fő, a határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja 
a napirendi pont elfogadását, valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Gyula 
és Horváth Szilveszter települési képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.   
 
A képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
jegyzőkönyv hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
 
N A P I R E N D: 
  
1./ Feladat ellátási szerződéssel kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal - 

Háziorvos 
 Előadó: polgármester 
 
 
 
 
 

I. N A P I R E N D: 
 

Feladat ellátási szerződéssel kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal - 
Háziorvos 

Előadó: polgármester 
 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 4./ sorszám alatt.) 
 
 

V a d á s z i Béla polgármester elmondja, az előterjesztést mindenki megkapta. 
Tekintettel arra, hogy a kérdés üzleti érdeket érint zárt ülés keretében történik a 
tárgyalása. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző tájékoztatja a képviselő-testület 
tagjait arról, hogy a Feladat ellátási szerződést a Háziorvos köti az 
Önkormányzattal és 1 példányát meg kell küldeni az OEP részére, mert a TB 
finanszírozáshoz ez szükséges. A tervezet a háziorvossal történt egyeztetés 
alapján a jogszabályban előírtak alapján készült el és aláírása előtt a képviselő-
testület jóváhagyása szükséges. 
 
H o r v á t h Szilveszter települési képviselő a háziorvos helyettesítésével 
kapcsolatosan nehezményezi, hogy Kovács doktor is ellát a településen 
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helyettesítési feladatokat, amit a lakosság a vizsgálatai tekintetében nem szeret, 
és nem tetszésüket több alkalommal is jelezték felé. Javasolja valamilyen lépést 
tenni, mielőtt valami következmények lennének. 
 
V a d á s z i Béla polgármester javasolja, ez ügyben Doktor úrral felvenni a 
kapcsolatot. 
 
K á l ó Norbert települési képviselő kérése, mi van a rezsikérdéssel. 
 
V a d á s z i Béla polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, a 46/1996-os 
határozatában a képviselő-testület 15 000,-Ft összegű rezsi költséget állapított 
meg a háziorvos részére. De a védőnő szolgálat az önkormányzat fenntartásában 
van, ezért oda az önkormányzatnak kell takarító személyzetet biztosítani. A 
döntést követő tárgyalások alapján megegyezés született, miszerint a 15 000,-Ft 
–ot nem fizeti a Doktor úr az önkormányzat részére, ellenben ő finanszírozza az 
egész épületben a takarító személyzet bérét. 
Visszatérve a szerződéshez, ha nincs több hozzászólás, javaslat, abban az 
esetben javasolja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat 
elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének  4/2013.(I.23.) számú határozata 
 
Tárgy:  Háziorvosi feladat-ellátási szerződések 

felülvizsgálatáról 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1. Képviselő-testület a határozat 1. melléklete 

szerinti, felnőtt háziorvosi körzet feladatainak 
ellátására szóló feladat-ellátási szerződést 
jóváhagyja. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására, 
valamint arra, hogy a végleges szerződéssel 
kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló – 
nem érdemi – módosításokat a végleges 
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szerződés szövegében annak aláírását 
megelőzően módosítsa. 

 

Határid ő:    azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
 
 

1.melléklet a 4/2013.(I. .23.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
(felnőtt háziorvosi tevékenységre) 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Szendrőlád Község Önkormányzata (képviseli: Vadászi Béla 
polgármester) 3751 Szendrőlád, Fő út 63. sz. adószáma: 15734532-2-05, 
továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. PIERRE Háziorvosi Szolgáltató Bt. (székhely: 3780. 
Ládbesenyő-Andrástanya, Fő út 33. adószáma: 21315378-1-05), a továbbiakban 
Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szendrőlád, Fő út 63. szám alatt 

működtetett, rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt 
háziorvosi körzet működik. 

  
2. Szerződő felek rögzítik, hogy köztük háziorvosi tevékenység ellátására 

1996. augusztus 01. napján vállalkozási szerződés jött létre.  
Jelen szerződés megkötésére az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény által módosított önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglalt 
követelményeknek való megfelelés miatt kerül sor. 

 
3. Megbízó jelen szerződés keretében továbbra is megbízza Megbízottat 

felnőtt háziorvosi tevékenység ellátásával, területi ellátási 
kötelezettséggel Szendrőlád község területén.  

 
4. A személyes ellátására kötelezett orvos: 
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Dr. Pierre Chakib Daher (születési hely, idő: Koleia Libanon, 1960. 07. 
10. anyja neve: Atallah Juliette, 3780. Ládbesenyő-Andrástanya, Fő út 33. 
szám alatti lakos. 

 
5. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak 

módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-
magyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti 
meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és 
hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés 
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 

 
6. Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a háziorvosi teendők ellátására 

rendelkezésre bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
7. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak 

pénzügyi feltételeit is. 
  Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak megfelelő 

helyettesítésről gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért.  
A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti a 
Szendrőlád Községi Önkormányzat Polgármesterét és Jegyzőjét. 

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, 
illetve a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 

 
8. Felek megállapítják, hogy a Megbízó tulajdonában lévő Szendrőlád, Fő út 

63. szám alatti ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges 
rendelőhelyiség jelen szerződés hatályban léte alatt Megbízott részére 
továbbra is térítésmentesen biztosított.  

 
9. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan 

mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön 
megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes.  
 

10. Felek rögzítik, hogy a felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 
1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban 
előírtaknak megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, 
megteremtése, a működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási 
szerződés megkötése, statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a 
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működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, nyilvántartása, 
szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat 
terhelik. 

 
11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a 

mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb 
színvonalon látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára 
vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a 
lakossággal. 

 
12. Rendelési idő: 

 
nap idő     az ellátás megnevezése 

hétfő 1200-1600 rendelés 
kedd 1200-1600 rendelés 

szerda 1200-1600 rendelés 
csütörtök 1200-1600 rendelés 
péntek 800-1200 rendelés 
 
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a 
Felek megállapodása alapján módosítható.  

 
13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Szendrőlád község 

polgármesterét a háziorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban 
vagy szóban tájékoztatja.   

 
14. A szerződő felek kötelesek az ezen szerződésben foglaltaktól eltérő 

feltételekről egymást kölcsönösen tájékoztatni.  
 

15. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése 
alapján, továbbá ha azt bármelyik fél felmondja. 
A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – 
felmondja, 
a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan 
megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 
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16. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a 
körzetmódosítással érintett települési önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell 
venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves 
összeget. A kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a 
körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi 
finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. 
napjáig. 
   

17. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szervezett központi orvosi 
ügyeletben, az ügyeletet működtető szolgáltatóval kötött megállapodás 
alapján részt vesz. 

 
18. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a 

szükséges működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási 
finanszírozási szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb 2013. 
év január hó 01. napján lép hatályba.  
 
Jelen szerződés hatályba lépésével 1996. július 16. napján kötött 
vállalkozási szerződés hatályát veszti. 

 
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, 
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés 
aláírásával egyidejűleg három eredeti példány a megbízott részére kerül 
átadásra. 
 
Szendrőlád, 2013. január 24. 
 
 
…………………………………   ……………………………. 
              Megbízó                    Megbízott        
Vadászi Béla polgármester                          Dr. Pierre Chakib Daher háziorvos  

 
 

Ellenjegyezte: 
 
 

Hornyákné Szilasi Melinda  
             aljegyző 
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Hitelesítés: 
Szendrőlád Község Önkormányzata 
4/2013. (1.23.) határozatával jóváhagyta. 

Rövid szünetet követően folytatódik a nyílt ülés, majd annak végeztével 
polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 

f ^ ^ t J lítMK 
Hőrnyákné Szilasi Melinda 

aljegyző 

Horváth Szilveszter 
települési képviselő 


