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SZERZŐDÉS 

HÁZI GYERMEKORVOSI FELDAT ELLÁTÁSÁRA TERÜLETI 

ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL 
 

amely létrejött egyrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (székhely: 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.; törzsszám: 725217; adószám: 15725211-2-04; 

bankszámlaszám: 11733137-15344083); képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a Dr. Hargel és Társa Bt. (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.; 

adószáma: 20955926-1-04; bankszámlaszám : 5 3 5 0 0 6 1 4 - 1 0 6 0 3 23 3 ) képviseli: Dr. 

Hargel Ahmad házi gyermekorvos ( a  továbbiakban:  Szolgáltató)  

(a továbbiakban együttesen: Felek) között a házi gyermekorvosi szolgáltatás biztosítása 

tárgyában az alábbi feltételek szerint: 

1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

(továbbiakban: Etv.) 152. § alapján köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek 

keretében a  házi gyermekorvosi ellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi 

szolgáltatásról. 

2. Az Önkormányzat  az előző pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Etv. 3. § 

f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés alapján, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) 

pontja szerinti orvosi szakképesítéssel rendelkező személlyel (illetve ilyen  személy  

személyes  közreműködésével  működő  gazdasági  társasággal)  kötött házi gyermekorvosi  

feladatellátási  szerződés  útján  kívánja  ellátni,  aki  esetén  a praxisjog egészségügyi 

államigazgatási szerv általi kiadásának feltételei fennállnak. 

3. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató az 1. pont szerinti egészségügyi szolgáltató. A 

házi gyermekorvosi feladatokat ellátó személy Dr. Hargel Ahmad, aki a jelen szerződés 

tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 

4. A jelen szerződés tárgya: házi gyermekorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel 

Medgyesegyháza település teljes közigazgatási területén. 

5. A házi gyermekorvosi ellátási kötelezettség kiterjed a Medgyesegyháza és 

Medgyesegyháza-Bánkút területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és érvényes 

egészségbiztosítási kártyával rendelkező 18. életévét be nem töltött lakosokra. A házi 

gyermekorvosi ellátás tekintetében a Szolgáltató ellátási területe Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (1.12.) 

önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletében meghatározott házi gyermekorvosi 

körzetre terjed ki. 

6. A fentieken túl a Szolgáltató köteles ellátni területi és személyi feltételektől 

függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban meghatározott 

sürgősségi eseteket a rendelkezésre állás ideje alatt. 

7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes 

előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő házi gyermekorvosi alapellátásról 

folyamatosan, magas szakmai színvonalon gondoskodik. Munkahelyén a szakma szabályai 

szerint etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt. 

8. A Szolgáltató a házi gyermekorvosi feladatokat az általa foglalkoztatott asszisztens 

közreműködésével látja el. 
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9. A Szolgáltató képviselője akadályoztatása esetére köteles gondoskodni 

helyettesítéséről. A  helyettesítést a Szolgáltató szervezi meg és gondoskodik a helyettes 

díjazásáról és egyéb felmerülő költségeinek megtérítéséről. Helyettesítését csak olyan orvos 

láthatja el, aki a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt képesítéssel rendelkezik. 

Helyettes gyermekorvosok: Dr. Hedvig Beáta (Mezőkovácsháza) 

    Dr. Viberál Zsuzsanna (Békéscsaba) 

10. A Szolgáltató biztosítja saját és alkalmazottai rendszeres szakmai továbbképzését. 

11. A Szolgáltató köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok 

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan 

betartására. 

12. A Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat az ügyeleti ellátást más szolgáltatóval 

kötött szerződés útján biztosítja, ezért a Szolgáltató a háziorvosi ügyeleti szolgálatban jelen 

szerződés alapján nem vesz részt. 

13. A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató rendelési ideje az alábbi beosztás szerint 

történik: 

Rendelési idő: 

Hétfő: 08.00 órától 12.00 óráig 

Kedd: 08.00 órától 12.00 óráig; Bánkút: 12.00 órától 14.00 óráig 

Szerda: 08.00 órától 12.00 óráig 

Csütörtök: 08.00 órától 11.00 óráig  

Péntek: 08.00órától 12.00 óráig 

Csecsemő tanácsadás: Csütörtök: 11.00 órától 13.00 óráig 

14. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy rendelési idejének változását az 

Önkormányzatnak  bejelenti, amelynek nyomán a képviselő-testületi döntést követően jelen 

szerződés módosításra kerül. 

15.  A Szolgáltató jelen szerződés alapján a területi ellátási kötelezettség sérelme nélkül 

részt vehet más házi gyermekorvosi praxisok feladatainak ellátásában, illetve 

helyettesítésében. 

16. A Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral a Szolgáltató 

közvetlenül köt szerződést. A finanszírozási szerződés alapján lehívott finanszírozás kizárólag 

a Szolgáltatót illeti, az ehhez kapcsolódó kötelezettségek a Szolgáltatót terhelik. 

17. A Szolgáltató az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban térítési díjra nem jogosult, kivéve a mindenkor 

hatályos magyar vagy közösségi jogszabályok által megállapított térítési díjakat. A térítés 

ellenében nyújtott ellátásból származó bevételek - számlaadási kötelezettség mellett - teljes 

egészében a Szolgáltatót illetik meg. 

18. Önkormányzat az OEP finanszírozáson túl havi bruttó ……..- Ft, azaz ……. forint 

finanszírozást biztosít Szolgáltató részére, utólag számla alapján minden hónap 5. napjáig.  

19. Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátás biztosítása céljából az orvosi rendelőt 

és annak berendezési tárgyait, valamint a házi gyermekorvosi alapellátás nyújtásához 

szükséges külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket, a szükséges 

eszközöket, műszereket térítésmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta 2003. április 

8. napján, a Felek között a tárgyban kelt szerződés alapján. 

20. A Szolgáltató a tárgyi feltételek biztosítását a továbbiakban átvállalja. Ennek 

keretében gondoskodik az eszközök karbantartásáról, javításáról. A szerződés hatályba lépését 

követően a Szolgáltató saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes 

rendelkezésre állásáról. Az Önkormányzat az elavult, használhatatlan, nem javítható eszközök 

pótlásáról gondoskodik. 
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21. A rendelő felszerelési tárgyait és műszereit az Önkormányzat működőképes állapotban 

leltár szerint adta át a Szolgáltató részére, 2003. április 8. napján. A Szolgáltató a jelen 

szerződés megszűnése esetén a rendelőt, annak felszerelési tárgyait térítésmentesen és leltár 

szerint adja vissza az Önkormányzat számára. Az átadott tárgyak jegyzéke megegyezik a 

Felek között 2003. április 8. napján kötött szerződés 2. számú mellékletében foglaltakkal. 

Szolgáltató az amortizálódott, elhasználódott tárgyi eszközök selejtezésére szükség szerint 

javaslatot tesz az Önkormányzatnak. 

22. Az orvosi rendelő üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi költségeket - fűtés, 

villamosenergia, víz, szennyvíz, szemétszállítás, telefon - az Önkormányzat viseli, és 

biztosítja a rendelő takarítását. A rendelő épületének biztosítását az Önkormányzat fizeti és az 

erre vonatkozó szerződést a Szolgáltató tudomásával az Önkormányzat köti meg. 

23. A Szolgáltató vállalja, hogy a házi gyermekorvosi ellátás működtetésével kapcsolatos 

anyagokat, gyógyszereket, nyomtatványokat, irodaszereket maga szerzi be, és azok költségeit 

maga viseli. 

24. Az Önkormányzat gondoskodik a rendelő rendszeres karbantartásáról, felújításáról. 

25. A rendelő helyiségeivel és berendezésével az Önkormányzat a Szolgáltató működési 

idején kívül sem rendelkezhet, bérbe vagy használatba csak a Szolgáltató hozzájárulásával  

adhatja. 

26. A felek jelen szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárért a polgári jogi 

felelősség szabályai szerint tartoznak helytállni (kártérítés). 

27. A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik meg azzal, hogy a szerződést a 

Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. 

28. A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási idővel történhet. 

Az Önkormányzat jelen szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha az orvos a feladat-

ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy 

folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, illetve ha 

a Szolgáltató vagy személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység végzésére 

való jogosultságát bármely okból elveszti. 

29. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben - így különösen a felek 

kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, valamint a praxisjog 

elidegenítésére vonatkozó rendelkezések - az egészségügyi  és társadalombiztosÍtási 

jogszabályok és a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 

30.  A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvita eldöntésére a Gyulai Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

31. Jelen szerződés 2018. október 1. napján lép hatályba a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását követően. 

32. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, 

azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag  aláírták. 

33. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Felek között 2003. 

április 8. napján létrejött házi gyermekorvosi feladat ellátására kötött szerződés. 

 

Medgyesegyháza, 2018. szeptember …….. 

 

 

 

  Önkormányzat     Szolgáltató 

      Dr. Nagy Béla György         Dr. Hargel Ahmad 

   polgármester          házi gyermekorvos 


